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Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskera gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldun
gehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egiten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,
euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzen
zuten euskera jatorraren berri jasotzeko.
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EIBARKO
UDALA

EPA I K I . - Esku-zerra. Metalak ebakitzeko zerra. “Epaikirik onenak suekuak; bai ba, wolframio edo
tungstenozko aleaziñuak onduen domiñatzen dittue-eta”. “Hi, txotxo!, biharrakin pentsaik; barriketan jardutzen badok, berriz be apurtuko dittuk barautsak eta epaikixak”.
EPAI KI -ETXE.- Epaikiaren edo zerraren euskarria. Gaztelerazko ‘ar co de sierr a’ edo ‘po r tas i er r a ’ . “Heure burua besterik ez lakua dalakuan, eta oindiok ez dok ikasi epaiki-etxiari epaikixa
ezartzen”.
EPA I K I - ORRI.- Zerrari ipintzen zaion agindun orria. “Kontuz ibilli hari, apurtu bihar dok-eta epaiki-orrixa”.

eskutitzak

I R A K U R L E A P R O TA G O N I S TA
ANBULATEGIKO ERABILTZAILEEI

Anbulategiko langileok beharrezkotzat eta
egokitzak jotzen dugu lana egiterakoan aurkitzen ditugun zailtasunak erabiltzaileei jakinaraztea; horren iturburua pertsonalaren urritasunean aurki dezakegu (batez ere, sendagileei
dagokienez) eta, kate luzea sortuz, horren ondorioz lehen mailako arretan (batez ere, sendagileen kontsultetan) itxaron zerrendetan ematen den neurriz kanpoko handiagotzea; inolako
exageraziorik egin gabe, onartu ezin diren
atzerapenekin.
Horregatik, egonezin hori ulertuz, erabiltzaile-

ei eskatu nahi diegu, egoera horretaz jabetzeaz
gain, guztionak diren osasun zerbitzuak modu
bidezko eta zuhurrenez erabiltzea. Modu horretan, guztiok irabaziko dugulako.
Jakina, anbulategiko langileok gara lehenak
egoera hain berezietan ematen diren atzerapen hauek deitoratzen; aldi berean, esan behar
dugu Osakidetzako gestoreen aurrikuspen
ezak eragindakoak direla, neurri handi batean.
Guztiok ulertu eta lagunduko duzuelakoan. Eskerrik asko.
A n b u la t e g ik o l a n g i l e a k

1953-AN JAIOTAKOEN ESKERRAK

1953an jaiotakoek, urriaren 18an ospatu genuen gure 55. urteurrena dela-eta, zuen komunikabideak eskainitako laguntza eskertu nahi
dugu. Aldi berean, Arrate Hotela, Arkupe, On-

gi Etorri, Kultu eta Gazte Gogor elkartekoei ere
eskerrak eman nahi diegu eskainitako laguntzarengatik.
Ta l d e a n tol a t za i l e a

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Gorputzak beti dihardu tumoreak sendatzen eta minbizia kontroletik kanpo dagoen seme-alaba modukoa da.
Hala ere, Houstonera joatea ez da soluzioa: sendagilea,
gaixoa eta familiaren arteko interakzioa mozten duelako.
Bestaldea, erretzeari lagatzea laguntzarik gabe utopikoa
da, ia ezinezko erronkatzat hartu behar dugulako”
(Kevin O. Leslie, patologoa)

“Jaten dugunaren arabera, tirano, despota, oldarkor edo
arrazista gara. Jaten ditugun elikagai guztiak, hesteetako
bakterioekin batera, odol bihurtzen dira heste luzean. Odol
horrek gure gorputz osoko zelulak hornitzen ditu: adimena, emozioak, oroimena... Dena dela, bost sendagai daude: airea, lurra, ura, dieta orekatua eta ariketa fisikoa”
(Txumari Alfaro, telebista aurkezlea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-X-31
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danon ahotaN

autuan
E A-RE N L OT E RI A
Eusko Alkartasunak, urteroko moduan, Gabonetako
loteria salgai ipini du, 80.904 zenbakidun partizipazioekin. Alderdiko afiliatu eta lagunek salduko dute
loteria eta, horregatik, taldeko arduradunekin lehenbailehen harremanetan ipintzeko dei egiten
diete, loteria jaso ahal izateko.
EUSKERA PLANAK ENPRESETAN
Udalak, Ardatza programaren barruan, euskara plana diseinatzen edo garatzen diharduten Eibarko enpresentzat diru-laguntzak emango ditu. Eskaerak
azaroaren 17ra arte aurkeztu daitezke Pegoran, gai-

nontzeko dokumentazioarekin batera. Enpresa bakoitzak gehienez 2.000 euro jasoko ditu eta diru-laguntza hauek Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak
eskainitakoak osatzera datoz.
SAN ANDRES AZOKARAKO IZEN-EMATEA
Aurten 30 urte beteko dituen San Andres azokan
parte hartu ahal izateko izen-ematea zabalik dago.
Interesa duenak Pegoran aurkeztu beharko du eskaera-orria, azaroaren 12rako. Txaltxa Zelaian 80
bat postu ipiniko dira gure herriko patroiaren egunean eta parte hartzen dutenen artean 2.000 euro
banatuko dituzte saritan.

Odol-emaileen Elkarteak omenduak
omekan Debabarrena
eta
Debagoienako
odol-emaileak Arraten
batu ziren, urteroko moduan
25, 40 edo 50 alditan odola
eman duten kideei omenaldia
egin eta Kantabria jatetxean
elkarrekin bazkaltzeko. Gipuzkoako Odolemaileen Elkarteak
aurten omendutako lagunak
hauek dira: Angel Arturo
Blanco, Gregoria Domínguez,
Amaia Elizondo, Alejandra
Gallardo, Rafael Gallego, Esther González, José Antonio
Juárez, Ernesto Larrañaga,
Fernando Larrañaga, Juan Luis
Larrinaga, Carmen Lluvia, David López, Marian Martínez,
Gorka Martínez de Lejarda,

D

Gure herriko 27 odol-emaile omendu ditu Gipuzkoako Elkarteak.

Milagro Mendicute, Mari Nieves Ruiz de Arkaute, Angel
San Román eta Luis Mari Zubeldia (25 aldiz odola ematearren); Asun Aranberri (40 aldiz ematearren) eta Andrés

Izaguirre, Gerardo Acha, Germán Ereña, Manuel Pérez,
Angel Güenaga, Juan Luis Lamariano, Juan Pedro González
eta Fernando Bordas (50 aldiz
ematearren).

Saria Lazpiur eta Teknikerri
omunikazio berritzaileenari saria eman diote Bergarako Lazpiur enpresari, urriaren erdialdean Donostian egindako Makina Erremintaren eta Fabrikazio-Teknologien Kongresuan.
Saria jaso duen proiektua Tekniker-IK4k Lazpiur
eraikuntza mekanikoen enpresarekin batera garatu du, inprimatutako zirkuituetan osagaiak txertatzeko makinaren diseinua optimizatzeko helburuarekin. Tekniker-IK4k enpresa arloan sormena
bultzatzeko ekimenak garatzen ditu eta, horri jarraituz, azaroan ikastaro bi eskainiko ditu.

K

Pedro Zelaia memoriala
urten lokala lortu dutela-eta, beste urte
batzuetan egindakoari jarraituz, Pedro
Zelaia zenaren omenezko memoriala antolatuko dute, kopinen-tonbola zabalduta. Antolatzaileek azaldu digutenez, “jakin badakigu ekonomiarentzat sasoi eskasa dela, baina Hirugarren
Munduan lanean diharduten eibartarrek guk baino

A

egoera larriagoa biziko dutela pentsatzen dugu
eta, hori gogoan, dena prestatzeko indarra atera
dugu. Beste behin, sekula huts egin ez digun gure herriaren eskuzabaltasunarengan ipini dugu gure itxaropena”. Kopinak zozketatzeaz gain, herriko
dendetan oparitutako produktuak lortzeko aukera
izango du tonbolan jokatzen duenak.

Eta orain?
undu mailako krisiekonomia dela-eta,
ahotan dugun galdera da. Eta orain? Zein da
etorkizuna? Galdera bera erabiliaz, bainuko altzariak egiten
dituen enpresa handi batek
telebistarako iragarki bat egin
du. Enpresak izandako hazkunde ekonomikoa agertzen
du bertan, etxegintza sektorean babestuta.
Enpresaren urrats bakoitzaren atzetik, beti ere galdera
berdina jartzen dute, aurrerapauso gehiagoren bila. Eta
orain? Iragarkia amaitzeko,
kontsumitzaile talde bat da
enpresari galdetzen diona:
eta orain?
Izugarria da iragarki horren
eta egungo egoeraren arteko
paralelismoa... enpresaren
kalterako. Orain dela hamar
bat urte entzun nion honen
iragarpena Jose Luis Sampedro idazle eta ekonomialariari.
Gizaldi bakar batean ongizate
gizartera iritsi eta horrekin
nahikoa izan ez dugula esaten
zuen. Denok telebista, hozkailua, irakaskuntza eta osasun
zerbitzuak lortu ondoren, ongizate gizartetik hobe bizi nahi
duen gizartera salto egin dugula. Eta lehenak muga definituak baditu, bigarrena mugagabea da. Inor ez da ase telebista eta auto handiagoekin
edo etxebizitza gehiagorekin.
Eta orain? Orain badirudi
soluzioa handikerietan ibili eta
gehiegikeriak egin dituztenei
diru publikoa ematean dagoela. Oraingoan ere Sampedro
jaunari entzun diot erantzuna:
"Krisi honetan, behar izan denean toki guztietatik irten da
dirua. Goseteaz edo Afrikako
IHESaz ari bagara, ez dago
ez diru ez borondate politikorik. Begira, horrela ezin
da bizi!".

M
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Danon ahotan
Aralar, Erisonoko lanekin haserre
ralarrek prentsaurrekoa
eman zuen eguazten
arratsaldean, Erisonoko
industrialdearen inguruan duen
iritzia agertzeko. Mariasun Gartzia zinegotziarekin batera Rebeka Ubera Aralarren Gipuzkoako
batzarkidea eta Fernando Hevia
alderdi bereko hirigintza arduraduna izan ziren. “PSE-EE, EAJ
eta EAk osatzen duten Udalbatzak Erisonon lurra berdintzeko
lizentzia onartzeak” eragindako irregulartasunak
azaltzeaz gain, Aralarreko ordezkariek argi laga
nahi izan zuten ez daudela Teknikerrek bere
proiektua garatzearen kontra, “baina ez Erisonon” eta Plan Nagusian jasotakoari helduta,
“beste alternatiba batzuk kontuan hartzeko” eskaera berretsi nahi izan zuten eta, bereziki, IburErrekak eskaini ditzakeen aukerak aztertzea.
“Lanek ingurumenarekiko errespetua ez dutela bermatzen” uste dute Aralarren eta, horregatik, “txarto hasitakoa geratzeko eta hileko azken
plenoan gaia aztertzeko” asmoarekin mozioa
aurkeztu zuen Udalean, “baina hara non, zur eta
lur geratu gara urrian plenorik izango ez dela
esan digutenean, aztertu beharreko gairik ez
omen dagoelako. Erabat ulergaitza”.
Lizentziaren emakidan antzeman eta salatu
dituzten irregulartasunak gogora ekarri nahi izan

Alde egin
lde egin. Iritsi da unea.
Ezin duzu horrela jarraitu. Ez zara bakarra
eta ez zaude bakarrik. Denborak ametsgaizto hau bazter
batera urruntzen lagunduko
dizu. Kemena ez zaizu falta,
eta lagunak izango dituzu aurrera egiten laguntzeko prest.
Ez da erraza izango baina ez
zaizu damutuko.
Alde egin. Atera zaitez korrika. Zeren zain zaude? Ez zinen ezkondu irain eta oihu
horiek guztiak entzuteko. Ez
zaitu maite horrela hitz egiten
dizunak eta zeuk ere ezin duzu bera maitatu. Inork ez dio
zu jotzeko eskubidea eman,
eta zuk ez duzu hori guztia
zertan jasan. Ezta zaplastekorik txikiena ere. Ez duzu ezer
derrigorrez egin behar; ezin
zaitu inork bortxatu.
Alde egin. Ez zaitez gizonezko batek akabatzen duen
hurrengoa izan. Gaur horrelako beste heriotza baten berri
eman dute komunikabideek.
Senarra, bikote ohia, orain
dela gutxi ezagututako mutila...zer inporta? Uste duzu
horrek begirunerik izango
duela zurekin? Kontu honetan ez dago gizarte-mailarik
eta edozeini gerta dakioke.
Orain arte pasatu behar izan
duzun guztia ikusita, zergatik
uste duzu zuri ezin zaizula
inoiz horrelakorik gertatu?
Alde egin. Ez begiratu
atzera. Ez duzu beldur edo lotsarik izan behar. Gu geu, zuk
ezkutatzen duzun guztia sumatu arren, laguntzen ez dizugunok, lotsatu beharko ginateke. Horrelako albiste bat
irakurtzen dugun bakoitzean,
geuk makurtu beharko genuke burua, zure egoera salatzen ez dugunok.

A

J o r ge
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EKHI BELAR

A

Ezkerretik hasita, Mariasun Gartzia, Fer nando Hevia
e t a R eb e k a U b er a A r a l a r r ek o o r d e z k a r i a k
eguaztenean egindako agerpenean.

zituzten agerpenean: “Besteak beste, lanek urbanizazio proiektuaren zati bat osatzen dute,
baina lur-mugimendurako lizentziarekin kamuflatuta daude, bi horien tramitazioa oso ezberdina da-eta. Behin-behineko erabilerarako tramitea egin da, benetan behin-betiko erabilera aurreratzen dabiltzatenean, nekazal-lurra hiri-lur
bilakatzen eta bete beharreko prozedurak
saihesten eta ezinbestekoa den ingurumenaren
inguruko eragina aztertu barik”.
Horren aurrean, 72 orduko epean Ohizko
Osoko Bilkura deitzeko eskaera aurkeztu dute Udalean, “bestela, gure oinarrizko eskubideak defenditzeko epaitegietara jo beharko
dugu-eta”.

Arantzazu berritzeko proiektuaren aurkezpena
rantzazu Gaur Fundazioak martitzenean,
azaroaren 4an, Arantzazu berritzeko egitasmoa

A

aurkeztuko du Portalean,
19.30etatik aurrera. Orbubete inguruko iraupena izango
duen aurkezpena Iker Usonek

eta Pello Zabalak egingo dute
eta, bideoa eskaintzeaz gain,
informazio-txostena banatuko diete bertaratzen diren
guztiei. Azaroaren 8an, berriz, Arantzazun ekitaldi bi
izango dira, 10.30etan Gandiaga
Topagunean
eta
12.30etan, berriz, basilikan.
Arantzazu Gaur Fundazioa Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Oñatiko Udalak, Mondragon
taldeak eta Frantziskotarren
anaidiak osatzen dute.

Eibartar bat Gran Hermano-n
elecinco kateko Gran Hermano reality-an sartu berri
den Lizfanny lehiakidea eibartarra da. Dominikar Errepublikan orain 24 urte sortutako modeloa lehiaketako 10. edizioko
kasting-a osatzera sartu da eta,
berak dioenez, oso argi dauka
lehiaketara aurkezteko arrazoia:

T

“Espainiako telebistan sartu nahi
dut eta GH horretarako pasaportea da”. Munduko hainbat herrialdetan modelo gisa lanean
jardundakoa da Liz eta, GHko
webgunean berari buruz zabaldutakoaren arabera, aurretik ere
eginak ditu telebistan tartea aurkitzeko saiakerak.
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10 urte

danon ahotaN
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundietan, EAJk
lortu zittuan boto gehixen (4.416), PSEri aurria hartuta (4.044). Alderdi nagusixen atzetik geratu ziran EH (3.379), PP (3.298), EA (1.966) eta IU (760).
Aukera inmobiliarixak Arraguetan eta Estazinuan zegozen etxiak bota eta barrixak egitteko baimena jaso eben. Perez Egea aspaldiko dendia zeguan tokixan egin zittuen bi bloke barrixak.

N u r i a L o pe z d e G e r e ñ u
L e g e b i l tz a r r e r a j u a n z a n .
E s t a z i ñu a n b o t a e be n e t x i a .

Maider Castillo Eibartarrak-eko foballarixak Japonera juan zan, herrittik kanpo bere lehelengo esperientzian. Takarazuka Bunnys taldian jokatu
eban hiru hillabetetan etxera bueltatu aurretik.
Euskal Herriko musika eskolen alkartiek sortutako Orkesta Sinfonikuan sei eibartar sartu ziran:,
euretako bi, Zoraida Dominguez eta Victoria Rodriguez A maillan eta beste laurak B maillan.

Badihardugu eta ...eta kitto!
elkarteen arteko hitzarmena
stelehenean elkarri laguntza emateko hitzarmena sinatu zuten Badihardugu eta …eta kitto! euskara
elkarteek. Argazkian ageri diren Asier Sarasua Badihardugu elkarteko presidenteak
eta Juan Barahona …eta kitto! Euskara Elkarteko presidenteak sinatu zuten hitzarmenak jasotakoari jarraituz, …eta kitto!
Euskara Elkarteak orain arte egin izan dituen grabazioen kopia bat emango dio Badihardugu Euskara Elkarteari, grabaziook
Eibarko Ahotsak herriko fonotekan txertatu

A

ahal izateko eta aurrerantzean egingo diren grabazioak, berriz, baliabide tekniko
egokiak (mikrofonoa, bideokamera…) erabiliz egingo di eta egindakoaren kopia bat
Badihardugu Elkarteari emango dio.
Badihardugu Euskara Elkarteak, berriz,
Eibarko ahozko ondarea jasotzeko baliabideak eskainiko dizkio …eta kitto! Euskara
Elkarteari (datu-basea, galdetegia, gai-kodeak eta materiala interneten jartzeko online sistema eta beste hainbat) eta, horrez
gain, Eibarko Ahotsak fonotekako materia-

Asier Sarasua eta Juanito Barahona sinatzen.

la …eta kitto! Euskara Elkartearen eta aldizkariaren eskura jarriko du, ahozko ondarea hedatzeko proiektuetan erabil dezaten.

1953an jaiotakoen bazkaria

50 urtekoen bazkaria

rriaren 18an elkartu ziren argazkian ikusten dituzuenak,
aurten 55 urte bete edo beteko dituztela ospatzeko. Urte
berean jaiotakoen bazkariak gero eta ugariagoak dira gurean eta arrakasta handia izaten dute. Izan ere, aspaldian ikusten
ez diranak batzeko aitzakia polita izaten dira horrelakoak.

urten 50 urte bete edo beteko dituzten eibartar talde polita
batu zen zapatuan, urriaren 25ean, eguna jai-giroan pasatzeko asmoarekin. Taldearen argazki dotorea atera eta gero, txikiteoan ibili ziren, Arrate hotelera bazkaltzera joan aurretik.
Esan beharrik ez dago primerako giroan eman zutela eguna.

U

A
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Auzorik auzo

13 urteko ibilbidia beteko dau Beheko Tokik
eheko Tokia Karmen kaleko jubilau etxia zabaldu zala 13 urte beteko
dira azaruan eta, hori ospatzeko, hainbat ekitaldi berezi preparau dittue datozen egunetarako. Azaruaren 11n (martitzena) ekingo detse programaziño
berezixari, eguardi partian hasiko dan toka eta igel-toka txapelketarekin eta arratsaldian,
barriz, kartetan egitteko aukeria
eukiko dabe hala nahi dabenak,
mus eta tute txapelketarako

B

izena aldez aurretik emonda.
Hurrengo egunian, eta mahaijokuekin jarraittuta, kina berezixa egingo dabe arratsalde
osuan, sari bikoitzekin. Eta azaruaren 13rako, barriz, ikuskizun
berezixa antolatu dabe Beheko
Tokiko arduradunak: txokolatejana eskinduko dabe zentruan,
opillekin lagunduta eta merixendia hartu ondoren Corrado
txotxongillogilliak
Masacci
emanaldixa eskinduko dau.
Ekitaldixekin jarraittuta, azarua-

ren 14an kafitesnia eta pastak
banatuko dittue, fado emanaldixari hasieria emon aurretik:
Ventos de Saudade taldiak Portugal aldian tipikua dan musika-estiloko doiñuak eskinduko
dittu. Eta programaziñuarekin
amaitzeko, azaruaren 15ian
Karmengo Amaren parrokixan
hildako bazkide guztien arimen
aldeko mezia ospatuko da
12.00xetan eta, ondoren, Beheko Tokian piskolabisa emongo dabe.

Masacciren txotxongillo bat.

Ardantzako behin-behiñeko apeaderua martxan
rdantzako behin-behiñeko tren-geralekua martxan dago aurreko asteko eguaztenaz geroztik.
San Andres pasialekuan, ohiko geralekuan barrixa eraikitzeko egitten diharduen biharrak dirala-eta,
datozen 15 hilliotan behin-behiñeko geralekua erabilli
biharko da. Ardantzako etxe barrixen parian dago geltoki barrixa eta aurreko geralekuak eskintzen zittuan zerbitzu berberak eskintzen dittu. Horrez gaiñ, eta obra beraren eragiñez, udaletxiaren atzeko aldian eguan autobus
geltokixa be tokiz aldatu bihar izan dabe, San Juan kalera (Vivaldi taberna parera).

EKHI BELAR

A

ntzaga Guztion Etxea Elkartea zabaldu ebela 8 urte beteko dira egun batzuk barru eta, horren harira,
hainbat ekitaldi antolatu dittue:
azaruaren 7xan, 17.30xetatik aurrera moda-desfilia egingo dabe
jubilauak. Gaztañerre egunian
(azaruak 10), barriz, bazkidieri
gaztañak
banatuko
detsez
18.00etatik aurrera. Baiña programaziñua ez da hortxe amaittuko.
Egun batzutako atsedenaldixaren

U

A KONDI A

ondoren, azaruaren 22xan San
Andres elizan mezia, aurresku eta
guzti ospatuko dabe, 12.30xetatik aurrera, hil diran bazkidiak goguan. Jarraixan, omendutako bazkide eta famelixakuendako piskolabisa eskinduko dabe Untzagako
zentruan bertan; 14.00etan Arrate Hotelian bazkarixa hasiko da
eta bazkalostian omendutako
bazkidieri oroigarrixak eta plakak
banatuko detsez. Amaitzeko,
dantzaldixa eukiko dabe.

MUGICA
l
l

Albaitari Zentroa
Julen Arano / M Jesus Blanco
a

Bittor Sarasketa, 12
% 943 12 74 15
...eta kitto!/2008-X-31

l
l
l
l

GASA ETA ITURGINTZA
ALTZARI ETA OSAGARRIAK
BAINUONTZIAK eta
HIDROMASAJERAKO KABINAK
HANSGROHE GRIFERIA
AIRE EGOKITUA
ZORU ERRADIATZAILEA

AMAIA JAI O

Untzagako zentro
sozialaren 8. urteurrena

Moda-desfilia egingo dabe aurten be Untzaga Jubilauen Etxekuak.
Azaruaren 7xan izango da ekitaldixa.

iturgintza

S a n J u a n 1 5 - b e h e a
Tfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224

LORADENDA

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 % 943 20 33 29 EIBAR
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kaleko inkestA
Bakotxak beraren herrixa
polittena eta ederrena dala
pentsatzen dau; normalian
behintzat. Holan, kanpoko
batek hortan arrazoia emoten
badetsu, harrotasuna
haundixagua da. Ba Euskal
Herrixa toki zoragarri
eta edarra dala pentsatzen
dozuenok, badakazue aitzakixa
burua altxatzeko. Izan be,
‘The Times’ egunkarixak eta
‘Lonely Planet’ biajieri buruzko
argitalpenak esan dabe Euskal
Herrixa munduko bigarren
destino onena dala. Zein da,
ba, lehelengua? Tasmaniako
‘Suen badia’. “Olgeta, eguzkixa, kultura eta edertasunaren
koktela da Euskal Herrixa”, ‘The Times’ eta ‘Lonely Planet’-en
erreportajien iritziz. Holan, Piriniuetako bistak, Bilboko
Guggenheim museua, Donostiako gastronomixia, Bermeo
eta Lekeittio moduko arrantzale herrixak, eta Mundakako
hondartza surferua azpimarratzen dittu argitalpenak. Euskal
Herrixaren atzetik, Txileko Chiloe artxipielagua, Tailandiako
Ko Tao isla, Frantziako Languedoc-eko zonaldixa, Laoseko Nam
Ha espazio naturala, Hawaiko Isla Haundixa, Kolonbiako
San Andres eta Providencia islak, Norbegiako Svalbard
artxipielagua, eta Txinako Yunnan kokatzen dittu argitalpenak.

Oscar López
25 urte, ikaslia
Leku askotan egon izan naiz, baiña
Euskal Herrixan moduan iñun bez. Tasmania dala destinorik polittena? Ez dot
uste. Euskal Herrixa moduan ez dago
besterik, ez lanerako, ez ezertarako.
Danetarik dago hemen: hondartza,
mendixa eta, noski, jendia.

Margarita Alvarez
37 urte, sukaldarixa
Egixa esan, ez dakitt zer esan. Gitxi bidaiatu dot munduan zihar zeozer esan
ahal izateko, baiña Euskal Herrixa oso
politta dala begittantzen jata. Egon
naizen lekuetatik polittena ez bada,
polittenetarikua dala esango neban,
baina egixa esan, ez naiz munduan
zihar asko ibilli holako zeozer esateko.

Carmelo Rosales
74 urte, jubilaua
Ez dot uste Euskal Herrixa baiño leku
polittagorik daguanik munduan, hau
polittena da-eta! Espaiñiako iparraldia
oso politta da; bestela be badagoz leku edarrak, baiña Euskal Herrixa moduan bat bez. Ni 50. hamarkadan etorri nintzan hona eta neretako zoragarrixa da.

Izaskun Narbaiza
38 urte, administratibua
Ba ez. Ez naiz Euskal Herrittik kanpo bidaiatzera asko urten, Espaiñian zihar
bai, baiña osterantzian hamen ibilli
naiz. Hamengua izanik, zer esango dot
ba, neri ikaragarri gustatzen jata Euskal
Herrixa eta aukera asko eskaintzen dittu (mendixa, hondartza, museuak…).
Toki zoragarrixan bizi gara!

Ezagutzen dozu
Euskal Herrixa baiño
leku polittagorik?
EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
A r ma g in 3 - be h e a
Publi.resa@euskalnet.net

l Tanatorioa eta Errausketa labea
Elgoibarren (Sigma poligonoan).
l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

M ug i ca
E horzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto!/2008-X-31

Patxi Perezek girotuko dau
a zaruaren 22ko jaialdixa
Ar meria Eskolan.

Bazkide, ekarrizuz
lagunak be

HOSTOZ HOSTO ...ETA KITTO!REN
ARBOLA BETEKO DA

uzia da oindiokan be Eibarren euskeriari egitteke
geratzen jakon bidia, baiña urtetik urtera ...eta kitto!
Euskera Elkartea indartzen juan
da, gero eta lan-esparru gehixago betetzen dittu. Hori danori eguneroko biharrarekin
lortu da, baiña, gaiñera, alkartiak laguntasun eskertu eziña
euki dau urte guzti horretan,
bazkidiak eskindu detsen sostengua. Eta horrek danok eskertzen hasteko, hamendik aurrera …eta kitto!ko bazkidiak
betidanik euki daben deskontueri (Merkekitto-n iragarkixa,
zorion-agurra edo aldizkarixan
eskelia jartzerakuan eukitzen
daben %20xa), bestelakuak be

L

gehittuko detsaz alkartiak. Baiña, gaiñera, bazkide guztiak
batzeko aitzakixa, egun haundixa sortzia erabagi da: bazkidien jaixa.
Eta hori danori adierazteko
eta batzeko irudi bat erabiltzia
erabagi dau …eta kitto!k: euskeriaren arbolia. “Euskeriaren
arboliak hosto asko dakaz Eibarren. Hain zuzen be, …eta kitto!ren arboliak 700 orri dakaz,
beti laguntzeko prest daguazen 700 bazkide. Baiña hori indartzia, bazkidia eta elkartia
ahalik eta gertuen egotia oso
garrantzitsua da guretako,
gaur egun arbolia osatzen dogun orrixon arteko hartuemona sendotu eta orri gehixago

Euskera Zerbitzuak sailletik hainbat enpresatan euskera planak
kudeatzen dittu elkartiak, Eibar Foball Taldia adibidez.

...eta kitto!/2008-X-31

batzeko bihar haundixa egitteko prest gagoz, eta horretan
lagunduko deskue gure bazkidiak”, azpimarratzen daben alkartian.
…eta kitto! Euskara Elkartea
1992. urtian sortu zan, izen bereko aldizkarixaren kudeaketia
hartu eta lan esparru barrixak
sortzia erabagi zanian. Orduandik bihar batzuk alde batera laga bihar izan dira, eta
barrixak sortu. Baiña gaur egun
asko dira alkartetik egitten diranak: Berbetan, euskaldun barrixendako programia; hizkuntza zerbitzuak, enpresetan euskera planak kudeatzeko sailla;
Txikitto! umien hillebetekarixa;
Illunabarrian hitzaldi ziklua; Bixamona sanjuanetako argazki
bildumia; Kittonbolia; Ipurterre
ipuin lehiaketia; Berbia Emon
hitzarmenen kudeaketia; Gida
Komertziala; Itzulpengintza
zerbitzua; herriko jaixen bueltan, Arrateko bertso afarixa,
San Juan sua, herri kiroleri lotutako Euskal Jaialdixa, San Andres bertso paper lehiaketia,
San Andres bertso jaialdixa eta
Aratostietako play-backa, bestiak beste; …eta kitto! Astekarixa; diseiñu-lanak; Kirolkitto!
kirol ekitaldixa… “Egunerokotasunian bihar haundixa dauka-

Hostoz hosto, sosiguz
sosiguz egitten dira
gauzak; igual pasatzen
da euskeriarekin
eta gure hizkuntzaren
indartzia be holan
egingo dogu, danon
artian, pausuz pausu.
1992xaz geroztik
dihardu biharrian ...eta
kitto! Euskera Elkarteak,
sortu zanetik bazkidien
laguntasunarekin aurrera
egitten, eta holan
segitzen dau. Horrek
pertsonok egitten daben
biharra izugarri
inportantia da eta hori
be alde batetik eskertu
eta bestetik ospatu
biharra dago. Datozen
hilliotan alkartiak
bazkidiendako apropos
antolatutako ekimenak
eta promoziño berezixak
ipiñiko dittu martxan,
tartian bazkidiendako
txartel propixua
eta azaruaren 22xan
Armerixa Eskolan
egingo dan jaialdi
haundixa.
gu, aspertzeko denpora gitxi,
baiña kontutan euki bihar da
hori danori bazkidiak emoten
deskuen indarrarekin egitten
dogula; eurak gure proiektuan
siñesten dabelako, kuotia pagatzen dabelako, instituziñuen
aurrian 700 hostoko arbolia
garala esatiak dakan indarrakin
egitten dogulako aurrera eta
euren laguntasun zuzena bihar
izaten dogunian, beti erantzuten dabelako”, argittu deskue
alkartian.
B a z k i d i a k a z a r u a r en 22x an
da k e a l k a r t i a r e ki n zit a
‘Hostoz hosto, jantzi arbola’
lelua erabilliko dau datozen hilliotan alkartiak eta horren inguruan antolatuko dittu ekimenak, “eta bihar dan moduan
hasteko, lehelengotik erabagi
bi hartu dira: Pirritx, Porrotx eta
Mari Motots-ek eskinduko daben ‘Piratak’ ikuskizunerako
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geure gaiA

sarrerak modu esklusibuan salgai ipiñi dira bazkidiendako aste honetan bertan eta datorren
astian be hala salduko dira.
Paillazuen emanaldixa izango
da …eta kitto!k azken urtiotan
antolatzen dittuenen artian
jende gehixen erakartzen dabena. Antolaketia aldatziak buruhauste bat baiño gehixago
ekarri desku, baiña gure bazkidiak hori eta gehixago merezi
dabela pentsatzen dogu. Bestalde, jai haundixa egittia pasau jakun burutik eta lehenbailehen egittia erabagi genduan,
baitta horretarako eguna aukeratu be: azaruaren 22xa”, azaldu dabe …eta kitto! Euskara
Elkarteko arduradunak.
Armerixa Eskolan egingo da
…eta kitto! Euskara Elkarteko
egun haundixa: “Danak batu,
ondo pasau eta hurrengo urtietan errepikatzeko moduko
eguna sortzia da gure helburua. Ahalik eta bazkide gehi-

xen batzia nahi dogu eta, horretarako, leku eziñ aproposagua da Armerixa Eskolia. Gaiñera Armerixa Eskolaren aldetik proposamenaren aurrian
izan daben jarreria eta eskindutako laguntasuna eskertu bihar
dogu”, diñue.
Eta guzti horretarako, bazkidiendako egun haundixa izateko, eta lagun barrixak egitteko
be, bazkide bakoitxak beste lau
lagun ekartzeko aukeria eukiko
dau: “Ez genduan ekitaldi itxixa egitterik nahi; bazkidiak ez
daukagu zertan aurretik elkar
ezagutu; beraz, etortzera animatzeko eta lagun barrixak egitteko aukeria aprobetxau eta
norberak beran aitta, ama, seme-alaba edo laguna gonbidatzeko aukeria badaka”. Sarrerak
…eta kitto!-n dagoz salgai honezkero, 20 eurotan nagusixendako eta 15 eurotan
umiendako. Izan be, edade
guztiendako eguna preparatzia

nahi izan dabe alkartian: “Gure
bazkide gaztienak bederatzi hillebete baiño ez dakaz, nagusixenak larogeittik gora; hori ikusitta eta edade guztietako jendia animatzia nahi dogula jakinda, paillazuak, puzgarrixak,
taillarrak, mus txapelketia, Patxi Pérez eta konpaiñia, Jainaga
trikitilarixak, erakusketia eta
futbolin txapelketia uztartzia
erabagi dogu”.
Eta eguna aillegatzeko oindiokan hillebetetik gora falta
bada be, bazkidieri abiso inportantia bidaltzeko aukeria aprobetxatu nahi dabe alkarteko arduradunek: “Egun haundi horretan ez da jatekorik faltauko,
piskolabisa eta bazkarixa egingo dittugu-eta. Baiña bazkarixa
‘catering’ zerbitzu baten bittartez antolatu dogu eta, horregaittik, etorriko dan jende kopurua
aldez aurretik ezagutzia oso inportantia da guretzako. Sarrerak
eziñ izango dira egunian bertan

erosi, aldez aurretik esan bihar
dogulako zenbat jende batuko
garan. Horregaittik jendiari
denporiarekin ibiltzeko eskatu
nahi detsagu, txartela erosteko
asmua dakanak azken egunerarte ez itxoitteko”.
Urte amaiera aurretik, elkarteko bazkide bakotxak norberaren etxian jasoko dau Topakide txartela. Hori eukitta deskontuak eta aukera bereziak
eukiko dittu, denporiarekin
gero eta gehixago gaiñera.
Baiña ez Eibarren bakarrik, Topaguneko beste elkarte batzuk
be sortuko dabe Topakide
txartela eta, horri esker, gero
eta gehixago izango dira txartel berezi horrek eskinduko dittuan bentajak.
Urte inportantia benetan
aurtengua …eta kitto! Euskara
Elkartiarendako.
…eta
kitto!ren eta euskeriaren arbolia indartzia dake helburu, gaur
eguneko hostueri eskerrak
emon eta elkartia indarberritzia; horretarako aisialdixa,
biharra eta indarra batzia erabagi dabe eta datozen hilliotan
barri gehixago sortzeko eta
emoteko asmua daka Urkizu
11n bulegua dakan alkartiak.

1991n etaratako fotografixan ikusi geinkez ...eta kitto! Euskara Elkartiar en sorreran parte hartu eben lagunak.

Libe Sarasua Gastesi
(IKASTOLAKO ANDEREÑOA)

Urriaren 23an hil zen, 62 urterekin

Gure atsekabea eta elkartasuna adierazi
nahi diegu haren senide eta lagunei.
...eta kitto! Euskara Elkartea
...eta kitto!/2008-X-31
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Ainara Letona

Eibarko nesken rugbi
taldeko jokalarietako bat
da. 28 urteko neska
honek azpimarratzen du
taldean bizi den giro
‘majoa’, eta herriko
nesken artean errugbia
zabaltzea nahiko luke.

“Kirola giro onean egitea
eskertzen da”
- Noiztik zabiltza errugbian?
Iaz hasi nintzen jokatzen,
hobeto esanda, ikasten. Izan
ere, aurten hasi gara txapelketa jokatzen Arrasateko taldearekin batera.
- N o l a a n i m at u z i n en r u g b ia n i z e n a e m a t e r a ?
Miren Arriolak animatu zigun nesken errugbi taldea sortzeko. Orain dela 10 urte desegin zen nesken taldea berreskuratu nahi zuen. Holan,
klubarekin kontaktuan ipini,
entrenatzaile bat lortu genuen
(Igor Sendino) eta koadrila polita animatu ginen probatzera.
Taldekideen arteko giroa ona
da, horrela, 11 lagunek jarraitzen dugu ordutik.

- A u r t e n A r r a s a t e k o e k in
b a t e r a za b i l t z a t e t a l de a n .
Z e r mo d uz ?
Iaz ere eurekin astean
behin entrenatzen genuen
eta oso harrera ona egin ziguten. Gure helburua ikastea
zen eta eurak beti egon dira
laguntzeko prest.
- Z e r e sa n g o z e n i e k e he r r i ko nes kei ru gb ian izen a
em atek o?
Ba kanpotik ikustea edo
barrutik sentitzea oso ezberdina dela, eta beldurrik izan
ez dezatela, foballean baino
lesio gutxiago daudelako.
Gainera, oso giro ‘majoa’ dago taldean eta kirola horrela
egitea asko eskertzen da.

HIRU HILABETEKO E
“inoiz lorik egiten ez
“New York, New York” zioen Frank
Sinatraren kantak. Etxeorratzen hiria,
‘Sagar Handia’. ‘Inoiz lorik egiten ez
duen hiria’. Hip-hop eta punkaren
sorlekua. Milaka filmeren eszenatokia,
Woody Allenenak barne. Finantza
zentro global nagusia. Manhattan,
Brooklyn, Queens, Bronx eta State
Island auzoen hiria. Bizilagun gehien
dituen Estatu Batuetako hiria,
8.200.000 zehazki. Horien artean
egon da, azken hilabete bi eta erdian
Idoia Bustinduy eibartarra.

emen
kontratua
amaitu zitzaidan eta
ingelesa
ikasteko
momentu ona zela pentsatu
nuen”. Esan eta egin. Maletak prestatu eta New Yorkera
bidean jarri zen Idoia Bustinduy ekainean. Kazetaria da
bera, ETB 1-eko ‘Bertatik Ber-

H

tara’ saioan aritutakoa, eta hiri handiak maite ditu. “Unibertsitatean ikasten nengoenean, Erasmus bekari esker
Parisen egon nintzen denbora batez. Ikaragarri gustatu zitzaidan eta, ordutik, hiri handi batean berriz ere bizitzeko
‘monoa’ neukan”.

IDOI A BUSTINDUY

teen-ajeak

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

Lepoa hobeto zaindu ezazu, estul horiek ez baitira seinale oneta! Egia esan, eguraldi honek
zoratu egiten gaitu. Bero sargorienetik hotz latzenera pasatzen
gara egun gutxitan. Horrela, normala da gaixotzea.

Zure umore aldaketek ez daukate parekorik. Irrifartsu eta alai
zaude eta bost minutura haserre betean jartzen zara. Gehiago
kontrolatu beharko zenuke hori,
ezta? Jendeak, bestela, ez du
nahi izango zurekin berba egin.

Kaletik zoazela, gora begiratu
eta ez dituzu gabonetako argiak
ikusi? Bai, hala da, gabonetako
argiak. Uda atzean utzi berri dugu eta gabonen kontuekin gabiltza orain. Luzeak egingo zaizkizu hurrengo hilabeteak.

Hurbil daukazun pertsona batekin duzun harremana txarrera
joango da. Berak egindako gauza bat ez zaizu batere gustatuko
eta barkatzen baduzu ere, zuen
bion arteko harremana ez da
berdina izango.

taurus

leo

scorpius

aquarius

Jendea hobeto ezagutu beharko
zenuke euren atzean gaizkiesaka
ibili aurretik. Izan ere, datorren
astean pertsona batek aurpegira
botako dizu hori, eta zuk burua
makurtu eta arrazoia eman besterik ezin izango diozu.

Zure buruan markatutako lerro
hori zeharkatzera animatuko zara. Pentsamendu txarrak atzean
laga eta ausardia osoz zuk zehazten duzun bidea jarraituko
duzu. Hori bai, ez da atzera
bueltarik egongo.

Ezin duzu gehiago. Pikutara bidaliko zenuke, baina ez dakizu
nola. Modu batean baino gehiagotan saiatu zara, beti zeharka.
Zergatik ez duzu probatzen gauzak aurpegira esanez? Horrela
ulertuko du, seguru.

Ulertzekoa da eskiatzera joateko duzun gogoa; baina lasai, hotza badatorrela igartzen bada
ere, oraindik goiz da elurretara
joateko. Ez baduzu nahi, behintzat, belarra jatea erortzerakoan. Zuria/berdea, zuk erabaki!

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Iritsi da asteburua, azkenean!
Gogo handia zeneukan, ez naiz
harritzen, ez duzu oso aste ona
pasatu. Beno ba, badakizu,
orain atsedena hartu, pilak birkargatu eta datorren astea gogotsu hasten saiatu zaitez.

Gau alaiek badakizu zer dakarkiten. Burukomina, goragalea,
nekea… baina, merezi izaten du
askotan, ezta? Ahal duzun bitartean, gauak ahalik eta gehien
aprobetxatu beharko zenituzke,
gero ez damutzeko.

Informatika ez dago zure aurka.
Ez zara oso ondo moldatzen berarekin, eta kitto, ez dago besterik. Bill Gates gorroto duzu, baina urte biko ume batek ordenagailuaren sagua ederki maneiatzen badu, zuk zergatik ez?

Diru aldetik ez zabiltza batere
ondo. Lagunei dirua eskatu diezu eta etxean nahiko haserre
daude gastatzen duzunagatik.
Ordua da gastu horiek erregulatu eta poltsikoa poliki-poliki betetzen joateko.

...eta kitto!/2008-X-31
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GONALDIA
duen hirian”
Frantsesez ederki moldatzen denez, ingelera landu
nahi izan zuen New Yorkeko
egonaldi honekin Idoiak.
“Hango unibertsitatean ingelera ikasten ibili naiz, besteak
beste. Izan ere, goizean klaseetara joaten banintzen ere,
gero egun osoa nuen edozer
gauza egiteko”.
“As k ata su n a”
Hain hiri handia izanik, toki
asko geratu zitzaizkion Idoiari
ikusi gabe, hala ere, galdu ere
ez zen egin. “Metroa erabiliz
eta orientazio pixka batekin,
ondo mugitu zaitezke New
Yorken”. Handia izateak “askatasuna” ematen duela aitortzen du Idoiak, “ezberdina
da”. Gainera, ‘inoiz lorik egiten
ez duen hiria’ dioen esaera
egia dela aipatzen du Idoiak.
“Edozein ordutan aurki daitezke gauzak zabalik eta jendea
ere etengabe mugitzen da”.

San Pedro
asa den aleko zutabean
Patxi López eta Teo
konparatu nituen. Anderrek idatzi zidan, ostiralean bertan. "Errespetu falta
bat iruditzen jata Teorekiko,
gure haurtzaroko heroi bat
politiko batekin konparatzia". Akaso arrazoia izango
du Anderrek, eta badaezpada barkamenak Teori, iraindua sentitu baldin bada.
Baina benetan zuzendu behar dudana, Anderrek berak
bidalitako mezuaren bigarren zatiak zekarren. "Baña
Sant Pedro Sancti Tomasekin konfundidu al dozu?".
San Pedrok Zeruko atea
zaintzen zuen bezela, hemendik nire akatsei ere ateak ireki nahi dizkiet, Patxiren proposamena irekitako
ateaz jaso dudan bezalaxe.
Agerian geratu da noraino
iristen den nire ezagutza
ebangelikoa. Lotsatu egin
naiz, are gehiago ikastetxe
erlijioso batean sei urtez ibilia naizen aldetik. Santo Tomas zen aipatu nahi nuen
santua. Askorentzat, txorizoekin lotzen duten santua
baino ez da Santo Tomas.
Eta afirmazio honekin ez
dut esanahi inpliziturik bilatu gura.
Tira, edukiarekin ados ez
dagoenik ere etorri zait.
Oierrek bota du bere iritzia,
eta horrela bukatu: "azkenean Mendarora joan beharko
gara bizitzera eta Eibarrera
etorri ospitalera". Oierren
gogoetek beti eramaten
naute nik pentsatutakoei bigarren buelta bat ematera,
eta agian arrazoia izango
du. Mendaron A8tik irteera
balego, maiztasun handiagoz baleude autobus eta
tren zerbitzuak... zertarako
Ospitalea Eibarren? Uf, zertarako emango nion Patxiri
nire babesa birritan pentsatu gabe? San Pedro, irekizkiguzu gogoetarako ateak.
Aztertu dezagun zer den
benetan behar duguna.

P
Bestetik, New Yorkeko biztanleriaren barnean dagoen nahasketa azpimarragarria dela
dio Idoiak. “Oso erraz integratzen zara bertan, herri askotako jendea dago, asiar kopuru
handia, eta bereharala bertakotzen zara jendearen zabaltasunari esker”.
Bi z i - k a l i t a t e t x a r r a go a
Bertako bizi-kalitatea, bestalde, hemengoa baino txarragoa dela uste du Idoiak. “Aukerak badituzu oso ondo, baina bestela ez dut uste ondo
pasatuko zenukeenik han”.
Beste alde batetik, amerikarrei
buruzko topikoak apurtu egi-

ten direla dio. “Jende oso lodi
asko ikusiko nuela uste nuen
eta ez da hala izan, denetariko
jatetxeak daude”.
Ingelesa ikasteaz gain, turismoa egiteko aukera izan du
eibartarrak. “Philadelphia eta
Washingtonen egon naiz, eta
New Yorkeko hainbat gune
ikusi ahal izan ditut. Hala ere,
niri gune ez-turistikoak gustatu zaizkit gehien”. Aipatzekoa
dela dio, gainera, hirian dagoen turista kopuru handia. “Dolarraren jaitsiera nabarmentzen den seinale izan daiteke;
hala ere, ez nuke esango gauzak merkeak direnik, ezta gutxiago ere”.

IDOIA BUSTINDUY

In da l e ci o Oj a n gu r e n s a r i a
Ingelesa ikasi, turismoa egin,
kultura berri bat ikasi eta hiri
handi batean bizitzeko aukera
emateaz gain, argazkilaritzako
Indalecio Ojanguren saria irabazteko balio izan dio Idoiari
New Yorkeko egonaldiak. “Metro barruan ateratako argazkia
izan da saritua. Egia esan, gauza bitxiak pasatzen ziren bertan, oso kuriosoa zen”.

Alkoholik adingabekoei?
Tantarik ez
Sentsibilizazio kanpaina ipiniko du martxan Udaleko Gizartekintza sailaren barruan dagoen Drogomenpekotasunei aurre
egiteko zerbitzuak, goiko leloari jarraituta, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Kanpaina ostalaritzan, supermerkatuetan eta alkoholdun edariak saltzen dituzten lokaletan
garatuko da, 18 urtetik beherakoei eta legean agintzen
duenari jarraituz, alkoholdun edaririk ez saltzeko. Udalak orain urte bi hori arautzen duen legea gogoan izateko kanpaina egin zuen, hainbat kartel banatuta eta oraingoan Eusko Jaurlaritzak ateratako kartelak zabalduko dituzte, udaltzainen bitartez.

Josu
M en di k ut e
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Burua ederki astintzeko aukera
N i n _ n eu ta l d e ei b a rt ar r a
a r it uk o d a g a ur Elg et ak o
E s pa lo ia n , Dan ba ka r en
b ig a r r en k on tz e r tu an
Zapor e ona utzi bazuen lehen kontz e r tu a k, D a n b ak ak o h i ru g a r r e n ed iz i o k o b i ga r r e n s a i o a r e n a u r r e i s k u s p e na ez da txarragoa. Elgetako Espaloian
duela aste biko doinuak oraindik guztiz
joan gabe, soinu gogorrak hartuko ditu
gaur. Burua ederki astintzeko doinuak!
Lau talde eta rock-a edonor asetzeko
beste. Rock-aren esentzia zabal lantzen
duten bi. Ni-neu eta Adi Holden. Lehen
taldea, eibartarra da, Danbakan arituko
den lehen talde armagina. Biek ala biek,
gitarren doinu eta teklatuarekin ondo
aberastutako rock-a lantzen dute.
Heavy eta har d c or e-metala
Rock-aren ikuspegi zabal batetik, zehatzera pasatzeko aukera egongo da.
Doinu gogorragoak entzutera. Lord
Witch bergararrek, Jorge Gomez Akarregi eibartarra barne, heavy puntua
emango diote gauari. Gitarra eta ahots
melodikoak, power metala landuz.
Scam taldeak, bestetik, bere ibilbidean
bizi izan duen garapena erakutsiko du.
Punk-pop eta hardcore melodikoa lantzen hasi zen talde atxabaltarra, eta hardcorea, metala, emocorea eta melodia batzen dituen musika egitera heldu da.

Gaur, 22.30etan.
Elgetako Espaloia.
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).

...eta kitto!/2008-X-31

L O R D W I T C H / Bergara

N I _ N E U / Eibar

Bergarako laukote hau 2004an sortu zen, eta ordutik
hona oso argi izan dute euren jomuga heavy metal
melodikoa edo power metala dela. Hainbat aldaketa
izan badituzte ere, Iker, Jorge (eibartarra) eta Eugek
hasieratik dihardute proiektu horretan. Horiei Eugenio batu zitzaien. Gazteleraz abestutako kantuetan
oso presente daude ahots argi eta melodikoa, gitarra
riff indartsuak eta baita bateria erritmo gogorrak ere.

Ni_Neu talde askotan (Kafha, Jak...) ibilitako Aitor Sologaistoa musikari eibartarraren proiektua da.
2003an hasi zen ideia horri forma ematen, eta
2006an lehenengo maketa grabatu zuen, etxean;
Ni_Neu taldeak rocka, doinu lasaiak eta elektronika
batzen ditu, teklatuaren protagonismo handiarekin
eta emozioa oso presente dagoela. Dagoeneko hainbat musikari batu zaizkio eta taldea osatzen dabil.

A D I HO LDEN / Bergara

S C A M / Aretxabaleta

Adi Holden talde berri samarra da, iaz Bergaran sortutakoa. Luzaroan Cool Panic talde rockeroan aritutako Alex Muela da abeslari eta gidaria, eta harekin
batera Arturo, Txarli eta Ruben musikari eskarmentudunak daude. Oraingo proiektu honetan, berriz,
estilo koordenada zeharo aldatu dute eta rocka ikuspegi oso zabalean lantzen dute, gitarrei ukitu berezia emanez; oraingoan, gainera, euskara erabiliz.

Scam taldea Aretxabaletako Mikel, Imanol, Paulo eta
Anderrek osatzen dute. Oso-oso gaztetxoak zirela,
punk-popa edo hardcore melodikoa egiten hasi ziren,
eta Danbakako bigarren edizioan zuzenean jotzeko
sailkatu ziren. Gerora, baina, garapen handia egin dute: gaur egun, hardcorea, metala, emocorea eta melodia batzen dituzte, Berri Txarrak-en eraginak gehituz. Ingelesez eta, tarteka, euskaraz abesten dute.

…eta kitto! eta drogetenitturri aldizkarien

EZTEIEN GEHIGARRIA
Eibar, Ermua eta Mallabian banatuko dugu
ale berezi hau. 9.800 ale kaleratuko dira,
30.000 irakurle ingururendako.
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ala lagun gutxikoa nahi duzun; inguruko lagun eta familiakoak zurekin izango dituzun bakarrik edo nahiago duzun lankide, txikitako lagun
eta urtean behin baino ikusten
ez duzuna ere gonbidatzea.
Hartu denbora, orri zuria eta
hasi izenak botatzen. Erabaki
bikotearekin batera jende kopurua, zuen aurrekontuaren
barruan dagoen kalkulatu eta
hurrengo pausua eman: gonbidapenen diseinua.

GADIFOT
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ehenbailehen jakin behar dugu zenbat lagun
izango ditugun gurekin
batera ezkontzen garen momentuan. Izan ere, gonbidatu
kopuruak eragin zuzena izango du bazkaria egiteko lekua
erabakitzeko orduan edo bazkari osteko opariaren kopurua
kalkulatzeko orduan. Eta horrek denak diruan izango du
eragina.
Beraz, urtebete lehenago
pentsatu ondo ezteia jendetsua

ROCA

E z k o n t za e g u n e r ak o
g u z t i a .. . z u r e e s ku !

F. CALBETON 16 - EIBAR-

943 20 80 06

Ezkontza egunean
ezin hobeto
jantzita egoten
lagunduko dizugu

ARRAGUETA 9
TEL. 943 12 71 06

Modas
Leti

EZKONTZA
EGUNERAKO
LENTZERIA
BEREZIA

- MERTZERIA

BAITA
BESTE
EGUNETARAKO
ERE

LENTZERIA

E

Nor gonbidatuko dugu?
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Julian Etxeberria,
17

Edozein
ekitaldirako
jantziak

Tel.
943 20 24 31

Loiola auzoa, 24

AZPEITIA

Telefonoa: 943 81 56 08 Faxa: 943 15 03 62
E-maila: kiruri@wanadoo.es

Edozein ospakizunetarako
aukera
ARRATEKO SANTUTEGIAREN
ondoan aurkitzen gara

Ezkontzak, bataioak, jaunartzeak,
zilarrezko ezkontzak,
urrezko ezkontzak, karta,
enpresa bazkariak…

B

Neguan ere eder

atek baino gehiagok pentsatuko
du ezteia neguan izanez gero ez
dakiela zer jantziko duen. Baina
gaur egungo modak milaka aukera eskaintzen dizkio eztei horretako gonbidatuari, jantziari dagokionez behintzat.
Ezkontza batera gonbidatutako neskak tirantedun soinekoak janzteko ohitura asko zabaldu da azkenengo urteetan; ondorioz, neska batek eztei egunean hotza derrigor pasatu behar duela
pentsatzen duenik ere badago, baina ezta gutxiagorik ere. Gainera, udako ezkontzetan tirantedun soineko bat erabiltzea errazagoa bada ere, beti izan beharko genuke zer jantzi gainetik; elizatik
pasatu behar bagara, gutxienez.
Azkenengo urteetan gero eta gehiago
ikusten ditugu abrigoak egunerokotasunean eta era guztietakoak daude, bakoitzaren gusto eta nahien araberakoak.
Ezteierako ere berdina gertatzen da; azkenengo urteetan hain modan jarri den
abrigoa gure soinekoarendako osagarri
ezinhobea izango da eta, gainera, ez du-
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gu hotzik pasatuko. Era guztietako abrigoak daude gaur egun; are gehiago,
abrigoa oso landua baldin bada, brokatu
eta guzti adibidez, soinekoa bigarren
mailan laga dezakegu eta protagonismo
osoa abrigoari eman.

San Pelayo, 4

Eta soinekoa janztea baino ez baduzu
nahi, manga luzedun soinekoak ere gero eta gehiago dira negurako eskaintza
zabalean. Gaur egungo oihalak (zeta,
gasa, belusa...) lantzeko aukerak anitzak
dira eta politak benetan.

943 17 00 28

www.joyeriasenen.com

% 943 202 727 l FAXA 943 208 991
Arrate auzoa, z/g l 20600 EIBAR (Gipuzkoa)

HOTELA-JATETXEA

2 suite jakuzziarekin
4 gela hidromasajearekin
Helbarrituentzat egokitutako gela
WI-FIa doan eraikuntza osoan
250 lagunentzako aretoa
Era guztietako ospakizunak

Gela bikoitza (denboraldi ertaina): 60 E
Eguneko menua: 20 E
Karta: 36 E

DENBORALDIKO SUKALDEA
Jon Odriozolak zuzendua
Berezitasunak: SASOIKO EHIZA

Azaroan Ehiza-Jardunaldiak

E-maila: conecta@hotelkrabelin.com

l

www.hotelkrabelin.com
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( E N K A R G U Z)

San
Andres
gozotegia

DEGUSTAZIOA
Tel.

-EIBAR-

943 20 63 22

1957an sortua

l

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

GOZOTEGIA

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako
TARTAK
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k
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presta
ditugu
Bidebarrieta 28 - 20600 EIBAR
Tel. 943 20 79 73

Bidebarrieta 1

r
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Birjiñape, 1

Isasi, 16

Tel. 943 20 16 26

San Juan 1
Tel. 943 20 33 29

LORADE94N3D2A0 88 47

Fermin Calbeton,
4 -Calbeton,
ezkerreko4 eskailera
Fermin
- ezkerreko eskailera
943 20 72 07 •943
20600
20 72EIBAR
07 • 20600 EIBAR
Bidebarrieta 20 (Galeria Komertziala)
l

Punta-puntako orrazkerak
l Ile tratamentuak

T. Etxebarria 24 20600 EIBAR
Tel. 943 20 73 04

GIZONEZKOEN

ILEAPAINDEGIA
ORDUA
HARTZEKO:
Tel. 943 20 16 48

ILEAPAINDEGIKO PRODUKTUAK:
Plantxak / Ile-lehorgailuak
Makinillak / Luzapenak / ...

943 70 20 24

Udazken
honetan:

Urkizu, 11 - solairuartea

- ESTETIKA
- DEPILAZIOA
- AURPEGI
GARBIKETA
- MAKILLAJEA

E S T I L I S TA K

943 207 047

orain

LASER DEPILAZIOA

lehen

kontsutatu prezioak

MASAJEAK

5 4 7
2 0 1

ezpaina - bekaina - eye liner

9 4 3

MIKROPIGMENTAZIOA

BETILEEN LUZAPENA

G O R P U T Z TR A T A M E N D U A K :
TX O K O L A T E R A P I A , HA R R I - B E R O A K , L O K A T Z A
B E H I N - B E T I K O DE P I L A Z I O A :
FOT O D EP I L AZ IO A - DIO D O L ASE RRA
M I KR OP I G M EN T A Z I OA
G E L A ZAZ KAL AK

C
A
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F. Calbeton, 1 – 1. solairua, ezk. 943 20 70 47
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H I R U HI LA B E T E R O P R O M O Z I O B E R R I A K
T R A T A ME ND U A K: E S N E NA T UR A LA
E TA JO GU R NATU RALA
I L E- L U Z A P E N A K : T I RA D U N A K ,
K E R A TI N A E T A R AS T A K
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BIDEBARRIETA,

Estilo bat,
modu bat
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R
E
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Tratamentu
antizelulitikoak
Mantxen
kontrako
tratamentuak

ure lagun minaren eztei egunerako guztia prest daukazula uste
izan duzu gaur arte, baina ez duzu pentsatu zer nolako bitxiak diren
egokienak horrelako egun baterako. Eta
orain zer egingo dut? Zer eduki behar
dut kontutan? Gaurkoan bitan banatuko
ditugu egun dauden aukerak, nahiz eta
askoz gehiago badauden.
- Antzinakoak edo barrokoak: Bitxiak
gustoko badituzu eta garrantzi handia
eman nahi baldin badiezu, antzinako estiloko bitxiak dira zure aukera. Horrelakoetan, hobe jantzi behar duzun arropa xumea
bada, antzinako bitxiek eta barroko estilo-

koek asko jantziko dute-eta; familiaren belarritako, lepoko edo pultsera zaharrak erakusteko aukera izango duzu. Hala ere, gaur
egungo dendetan badago XX. mende hasierako estiloari eusten dioten gero eta bitxi gehiago.
- Bitxi xume eta minimalistak: Perlak,
brillanteak eta urrez jositako bitxiak ez
badituzu gogoko, lasai. Gaur egun gero
eta bitxi xumeagoak lantzen dituzte bitxigileek. Horrelakoetan osagarri perfektua izango dira eta, nahi izanez gero,
soineko edo abrigo horri ez diote protagonismorik kenduko. Zilarrean ere izugarrizko eskaintza dago.

Inprimategia
Ezkontza Gonbidapenak
txartelak, gutunak, albaranak,
fakturak, papergintza orokorra…
Fasprintei@yahoo.es - Tel./Faxa: 943 20 16 13
Ego Gain 11 ac - EIBAR
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Bitxiak aukeratzeko aukera bi

solozabal
estankoa
l

l

Torrekua, z/g
Tel./Faxa: 943 17 07 33
ERMUA

ospakizunetarako puruak: ezkontzak,
jaunartzeak, bataioak, urteurrenak...
gure puruak tenperatura eta hezetasun
egoera ezinhobean gordetzen ditugu

F. PASCUAL

Arane, 6
Telf. 943 20 61 64
Faxa. 943 20 85 43
20600 EIBAR

VIRGINIA PASCUAL
SUKALDE ALTZ ARIAK
BARNERAKO

Zubiaurre, 36 (behea)
Tel. eta Faxa: 943 17 68 28
www.cocinaspascual.com
48260 ERMUA

www.gadifot.es
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ARGAZKILA RITZA - BIDEOA

Komentukoa, z/g
Tfnoa. 943 17 06 71
Ermua -Bizkaia-
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elkarrizketA

“Kanposantua herrixan egotian, beste tokixetan
baiño jende gehixago ibiltzen da hamen”

ASIER LARRUZEA, KANPOSANTUKO ARDURADUNA

Ofiziuen zerrendiari begira ipintzen bagara, lanbide
batzuk beste batzuk baiño arrakasta haundixagua dakela
gauza jakiña da. Gure kulturiaren edo heziketaren
eragiñez-edo, hildakuekin biharrian jardutiak atzera
egitten detse askori. Baiña kanposantuetan
dihardunendako euren biharrak ez daka aparteko
berezittasunik, iazko maiatzetik Urkiko hillerrixan
biharrian diharduan Asier Larruzeak kontau deskun
moduan. Domu Santu egunaren bueltan 42 urteko
bilbotarrarekin berbetan jardun dogu, bere biharra
zelakua dan jakin guran.
- Z e la n ha si ziña n E i bar k o
ka np os an tu an bi ha rr i a n?
Izatez peoia naiz, oin dala
lau urte horretarako oposiziñua etara neban-eta. Oin
momentuan oiñ arteko arduraduna jubilau bittartian
interino nago, oposiziñua
izan arte. Dana dala, ofizio
honetan oin dala 20 urte hasi nintzan, Bilbon, lehelengo
udaletxeko funerarixan, Derixon, gero funerarixa pribau batian… eta, azkenian,
Eibarreraiño aillegau naiz.
- Z el a kua da zure bih ar ra ?
Ze r e g i n b i h a r i z at e n d o z u ,
err eg u la r?
Batez be kanposantua
garbi eukitzeko arduria dakat. Hortik aparte, lantzian
behin nitxo zaharretatik
gorpuzkiak etara bihar izaten dira eta nitxua preparau, hurrengua sartzeko.
- Z e u r i a e z da o s o f a m a
on ek o of iz iu a, a sk or i be ldurr a- et a emo te n det se
kanposa ntuak. Z euk ze r
pe n ts at ze n d o zu h orr en
g aiñ i an ?
Nere kasuan, oin dala 20
urte, honetan biharrian hasi
nintzanian, lehelengo hildakua ikustian, burua argittuedo egin jatan eta gaur arte.
- B ix ar D om u Sa n t u eg u n a
iza nda, ho la ko sa soi an zel a k o g i r ua i z a t e n d a k a n po s a nt ua n ?
Oin momentuan horren
gaiñian berbetan jardun do-

gu. Izan be, aurten daguan
eguraldi eskasagaz beste
batzuetan baiño askoz be
jende gitxiago dabil, eta
etortzen diharduenak be
ariñago egitten dittue gauzak, dana bizkor garbittu eta
txukundu eta ospa egin.
Beste urte batzuetan, ostera, jendiak lasaixago hartzen dau, hillobixen artian
kuxkuxeatzen-eta ibiltzen
dira… eguraldi ona egiñez
gero, holako egunetan jende pillua ibiltzen da.
- E t a u r t i a n zi ha r ? Je nd e r i k
i bi l t z e n d a ?
- K o n t a t z e k o mo d uk o r e n
m a na k e d o t x i n a r r a k l u r Bai, egunero etortzen dib at?
p er a t z i a , a d i b id e z ?
ran batzuk badagoz. Beste
herri batzurekin konparaHumedadia dala-eta, eta
Hamen ez dogu holako lurtzen hasiz gero, ez da noregoera berezixak diranez,
peraketarik egin. Badakit
mala izaten hillerrixa herri30 urte pasau ostian, nitxua
Derixoko kanposantuaren
ttik hain gertu edo, Eibarren
zabaltzia eta hildakua ixa
aldamenian holakuetarako
bezala, herrixan bertan egoosorik topatzia tokau jaku,
hillerriren bat zabaldu dabetia. Beste kanposantu ba10 egun lehenago hildakua
la, baiña hona ez jakuz oiñ
tzuetara hamengora baiño
izango balitz moduan.
artian behintzat holako kon- Et a hola ko k asuet an zer
askoz be jende gitxiago juatuekin etorri. Edozelan be,
e gi t t e n do z ue ?
ten da.
legia iguala da danondako
- D i ñ o z u n m od u a n , D e r i Nitxua barriro itxi.
eta ezin leike kaja barik iñor
xo n ja rdun zenduan biha- Bes ta l de, hi ld ak ua k l urlurrian zuzenian lurperatu.
r r i a n. P o l i t t a i z a t i a r e n f a p e r a t ze k o e r r i t o b e r e zi x a k
Eibarren be beste toki guzmi a d a k a …
dakenen kasuekin topo
tietan bete biharreko arauak
e g i tt i a t ok a u ja t z u , m u s u l betetzen dira.
Hangua Eibarkua baiño
askoz haundixagua da, panteoi
berezixaguak
Atzoz geroztik, eta Domusantutan jende asko kanposantura juaten dadakaz…
la aurreikusitta, ordutegi berezixa dago kanposantuan. Domekara arte
- Z eur e biha (domeka barne) goizeko 08.00etan zabalduko dittue kanposantuko
atiak eta illuntzeko 20.00etaraiño ez dittue itxiko. Bestalde, Domusanrr ian g au z a b i tu Egunaren bixaramonian kanposantuan egiñ ohi daben meza berezitxirik ikusiko
rik ez da egingo aurten, Arima Eguna domekia dalako. Mezia entzun
z e n d u a n b a.
nahi dabenak, beraz, herriko parrokixetara juan biharko dau.
Batzuk.

Ordutegi berezixa domekara arte

...eta kitto!/2008-X-31
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Elkarrizketa

Bizitza
ILUNPEAN

EKHI BELAR

Ikusmen zentzuaren
galera osoa edo
partziala da itsutasuna.
Jaiotzetik datorren
itsumena edo bizitzan
zehar agertutakoa
daude, atzera buelta
dutenak batzuk,
eta konponezinak
beste zenbait. Jakitunek
diotenez, etorkizunean
ama zelulekin
itsutasuna konpondu
ahal izango da. Bitartean,
ONCE lanean arituko da
itsuek somatzen duten
ilutasuna argitzeko.
kundeari, zati handi batean, ekonomikoki
eusten diotenak. Horrela dela aitortzen
du, Debabarreneko ONCEko arduraduna
den Conchi de la Fuentek ere, “jendeak
ONCE kupoiarekin lotzen du eta, egia
esan, hori da erakundeari diru gehien
ematen dion iturria”.

kusmen-urritasuna duten Espainia osoko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko
helburua duen irabazi asmorik gabeko
korporazioa da ONCE. “Guztientzako zabalik, itsutasunarekin loturarik ez duten
pertsona minusbaliatuekiko solidarioa,
berdintasunaren aldekoa eta parte-hartzea
sustatzen duen instituzio demokratikoa”
bezala definitzen du ONCEk bere burua.
1938ko abenduaren 13an sortu zen ONCE. Aurretik, 1928an, Luis del Rosal y Carok itsuen aldeko kupoia ezarri zuen Kadizen eta, urteak aurrera joan ahala, Espainia
osora zabaldu zen, Burgoseko gobernuak
1938an ONCEren sorrera-dekretua sinatu
zuen arte. Horrela, estatu osoko itsuen elkarteak batu ziren eta estatuaren babesa
lortu zuten itsuen aldeko kupoiaren salmentarako, gaur egun ONCEko kupoia bezala ezagutzen dena.

I

...eta kitto!/2008-X-31

EKHI BELAR

Kupoiak ekonomikoki
eu ste ko
Bere sorreraren 70. urteurrenean, estatuan ikusmen-urritasuna duten 68.000
pertsonei arreta espezializatua ematen die
ONCEk. Horretarako, arreta hori eskaintzeko, erakundeak, bere fundazioarekin eta
ONCE Enpresa Korporazioarekin (CEOSA),
zuzeneko eta zeharkako 113.000 lanpostu
baino gehiago sortzen ditu.
Korporazioaren sorreran argi ikusten
den bezala, kupoiak dira ONCEren eragile ekonomiko nagusiak. ONCEren bitartez
antolatzen diren zorizko jokoak dira era-

L ur r a l de Or d e z k a r i t z a
E iba rr en
Nazioartera begira lan egiten badute
ere, estatu espainiarrean dituen 68.000

K u po i a k d i ra O N C E e ra k u n d e a ri d i ru
g e h ie n e m at e n d ie t e n it ur r ia .

afiliatuei zerbitzuak eskaintzen saiatzen da
batipat ONCE. Horretarako, Hezkuntza Baliabideko 5 zentro, 16 Administrazio Zuzendaritza, Fisioterapiako Unibertsitate Eskola bat, Gida-Txakurren Eskola eta 17 Lurralde Ordezkaritza ditu erakundeak, besteak beste. Debabarrenean ere badago ordezkaritza bat, Eibarko Arragueta kalean
kokatzen dena, eta Conchi de la Fuente da
honen arduraduna.
Debabarrenean 100 bat afiliatu ditu ONCEk Conchiren esanetan. “Nik nire ‘umeak’
bezala tratazen ditut, nire kuttunak dira”. Eibarren kokatuta dagoen Lurralde Ordezkaritzatik ekintza ezberdinak antolatzen ditu
ONCEk, inguruko itsu guztiek eurentzako
baliagarriak diren zerbitzuak jaso ditzaten.
Horrez gain, itsuen sentsazio, bizimodu
eta errealitatearekiko duten oharpena gizarte osora zabaltzea ere nahi da korporazio barnetik. Horrela, sentsibilizazio kanpaina jarriko da martxan aste batzuetan Eibarren. Itsua ez den jendeak bizitza ilunpean nolakoa den jakin dezan.
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elkarrizketA
20 urte daramatza Conchi de la Fuentek ONCEren barruan. Orain,
Debabarreneko ordezkaritzako arduraduna da, 100 bat afiliatu hartzen
dituen eremua. Jaiotzetik daukan ‘retinosis pigmentarioaren’ ondorioz,
%88ko ikusmen minusbalioa dauka, igartzen ez zaion arren. Itsuen
topikoarekin apurtzen du erabat.

CONCHI DE LA FUENTE, DEBABARRENAKO ARDURADUNA:

- Z e r t a n da t za ma r t x a n j a r r i k o d u zu e n
se n ts ib il i za zi o k an pa i na k?
Ikusmen-gabezia duten pertsonek eguneroko bizitzan aurkitzen dituzten arazoak gizarteari jakinaraztea da sentsibilizazio kanpainaren nahia, eta hiritar, erakunde eta eskolei zuzenduta egongo da, gehien bat.
Azken finean, jendeak pertsona bat bastoiarekin ikusten badu nola zuzendu behar
zaion erakutsi nahi dugu, laguntza eskainiz. Ez dugu asko eskatzen, bakarrik jendeak jakin dezan hemen gaudela, eta arazoak ditugula, noski.
- N o l a ga u z a t u k o d u zu e k a np a i n a ?
Arraguetako kalean dugun lokalean Braille
zona bat ipiniko dugu, jendeak ikusi eta
praktikatu dezan horren gainean; bestetik,
teknologia gela bat ere egongo da, berba
egiten duten ordenagailuak eta pantaila
anplifikadoreak izango dituena, besteak
beste; gero, zirkuitu batean, pertsonei begietan zinta ipini eta bastoia emango zaie,
minutu batzuetan zehar gutxi ikusten dugun pertsonen azalean sartu daitezen, eta
oztopo batzuk jarriko dizkiegu kalean,

errealagoa izan dadin; eta azkenik, beste
zona bat egongo da, baina hau sorpresa
bat izango da eta ikustera etorri beharko
zarete (barreak).
- Ik usme n-gabezi a duten pertsonak
ko n t u a n h a r t z e n d i t u g i z a r t e a k ?
Bai. Ikusmen-gabezia duen pertsona batek
bere arazoa naturalitate osoz eramaten badu, laguntza jasotzeko prest egongo da.
Bestetik, jakin behar da, baita ere, itsu guztiek ez ditugula betaurreko beltzak eta bastoia eramaten. Itsua zarela jakitean, jendeak lagundu egiten dizu gehienetan. Hala
ere, erakundeek hartu behar gaituzte kontuan gehien bat, gauzak erreztu behar digutelako gure ikusmen-gabeziarengaitik
izan ditzakegun arazoak ahalik eta gutxien
izan daitezen.
- I k u s m e n- ga be zi a d u z ue n e n t z a t z e r d i r a t x a r r a go a k : gi za r t e a r e n he s i a k a l a h e si a r ki t e k t o ni k o ak ?
Hori pertsona bakoitzaren barrenean doa.
Ni inoiz ez naiz baztertuta sentitu, agian
oso berritsua naizelako (barreak). Egia da,
hala ere, ikusmen-gabezia duten pertsona

EKHI BELAR

“Ikusmen-gabeziadunen arazoak
gizarteari jakinaraztea nahi dugu”

guztiak ez direla ni bezalakoak, eta ez dut
horrela izatea nahi ere. Ez dut uste gabezia
batengatik gizarteak pertsona bat diskriminatzen duenik, beraz, txarragoak dira hesi
arkitektonikoak.
- A r a z o a s k o a u r k i t z e n d i t u z u e i k u sm e n - ga be zi a d u z ue no k E i ba r r e n i b i l t z e r a k o o r d ua n ?
Uste dut Eibarrek fama hori duela beste
ezer baino gehiago (barreak). Arazoren bat
ikusten badugu, Udalarekin kontaktuan jartzen gara eta konpondu egiten dute. Hala
ere, ulertzen dut Eibar oso hiri konplikatua
dela eta zonalde batzutan ia ezin dela gauza askorik egin.

...eta kitto!/2008-X-31

26

Kirolez kirol
Kiroldegiko instalazioak
asteburuetan zabalik
ihartik hasita, eta martxoaren
31ra arte, urterokoari helduko diote gure herriko Kirol
Patronatuko arduradunek eta asteburuetan zabalik egongo dira kirol
instalazioak, domeka eta jai egunetan barne. Horrez gain, etzi hasita,
domekako kirol arratsaldeak hasiko
dira, patin ekintzekin egiten direnak. Honako egunetan zabalduko
dira: azaroak 2, 23 eta 30; abenduak 14, 21 eta 28; urtarrilak 4, 11,
18 eta 25; otsailak 1, 8, 15 eta 22;

Barriola eta Retegi Bi
lau eta erdian
omekako Astelenako jaialdian Barriola eta Retegi Bi-ren arteko buruz-burukoa izango da partidu nagusia. Final laurdenetakoa Abel Barriolaren lehenengo partidua izango da,
Julen Retegik kanporaketa bi gainditu dituen bitartean. Jaialdia hasiko den partiduan, Gonzálezek eta Naldak Olazabal eta Zubietaren
aurka jokatuko dute; amaierakoan, bestalde, Galartza V-a/Apeztegia
eta Uriarte/Galartza VI.a bikoteek neurtuko dituzte indarrak.

B

D
eta martxoak 1, 8, 15, 22 eta 29.
Ordutegia, bestalde, honakoa izango da: 18.00etatik 19.00etara txikienendako eta 19.00etatik 20.00ak
arte helduendako.

Eibar-Levante domekan 17.00etan
anpoko partiduetan emaitza kaxkarrak pilatzen diharduela-eta, 2. A
mailako foball taldea ia derrigortuta dago etxeko partiduak behintzat aurrera ateratzen. Levante 1. mailatik jaitsi berria izango du
aurkari domekan Ipuruan eta Pouso entrenatzailearen taldea orain arte
min hartuta zeuden hainbat jokalari
doa errekuperatzen, tartean Codina,
Biel Medina, Carmelo eta Insa.

K

Fo ba ll E sk ol a k o b il e r a
Astelehenean hasiko da Eibar KEko Foball Eskola, iazko lehenengo
edizioari jarraituz. Alebinentzako
bilera astelehenean egin zuten eta
benjaminena martitzenean, biak ere
Portalean.

K a r m o n a -E g añ a g ar ai le
Klub Deportiboko bikoteak joko bikaina erakutsi zuen
Astelenan Etxeberria-Goikoetxea igeldotarrei 22-19 irabazteko. Ordubetetik gora iraun zuen lehian, seriotasun
handiz jardun zuten lau pelotariak. Jaialdi berean, Unamunzaga-Agirrebeña bikoteak erraz galdu zuen Tolosakoarekin. Gaur, 19.30etatik aurrera, Gipuzkoako Kluben Arteko beste bi partidu jokatuko dira Astelenan, kadete eta
jubenil mailakoak.

A b e l B a r r i o l a k J u l e n R e t e g i i z an go d u a u r ka r i A s t e l e n a n .

Rugbiko harrobiaren aurrerapausuak
apatuan Unben jokatutako
jubenil eta kadete mailako
norgehiagoka bietan, Eibar
Rugbi Taldeko ordezkariek argi laga zuten azken aldian jokoan
emandako hobekuntza. Aurkaria
Santanderreko Independiente izan
zen maila bietan: 12.30etan hasitako partiduan, Eibarko kadeteek
43-0 nagusitu ziren, hiru laurdeneko lerroaren joko bikainaz, barneratzerakoan batez ere; 14.00etan
jokatu zen jubenilen artekoan, bestalde, 49-10 irabazi
zuten Eibarkoek, jokoarekin gozatuz gainera
(azken horren adibidea da eskuratutako
bederatzi entseguak
era guztietakoak izan
zirela, batzuetan indarra erakutsiz, besteetan trebetasuna).

Z
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Arrasaten jokatzen diharduten
gure herriko neskek, bestalde, 549 galdu zuten La Unica RT-rekin,
atsedenaldira 5-17 iritsi eta gero.
Fitxak egiteko epea zabalik dagoenez, rugbian jokatzeko gogoa duten neskek aukera dute oraindik
izena emateko.
Seniorren taldeak, bestalde, 1534 irabazi zion Gaztedi talde arabarrari Gasteizen eta bihar jokatuko
du
hurrengoa
Unben,
16.00etan hasita, Getxoren aurka.

Eibarko bost piloto
Aiako auto igoeran
erman Agreda (Citroën Saxo), Josemi Gabilondo (Renault Alpine), Aitor Arrieta
(Renault 5), Iosu Gerekiz
(Peugeot 205) eta Jesus de
la Fuente (Peugeot 205)
izango dira Escuderia Eibarko bost ordezkariak domekan jokatuko den Aiako
igoeraren lehenengo edi-

G

Ark ait z U rang a.

zioan. Proba hori baliogarria izango da Euskadi eta
Gipuzkoako Mendi Txapelketetarako, bai senior
eta baita junior mailatan
ere, eta Auto Historikoen
Mendiko Euskal Sarirako.
Aurreko asteburuan jokatutako Urrakiko igoeran,
Gabilondo izan zen Eibarko eskuderiako ordezkaririk onena, 15.
postuan; atzetik
sailkatu
ziren
Arkaitz Uranga
(17.a), German
Agreda (19.a)
eta Aitor Arrieta
(24.a). Guztira,
64 pilotok hartu
zuten parte.
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kirolez kiroL
Eskaladaren jauzi nabarmena lortu du
Usobiagak Alemanian
lemaniako Frankenjurarako bide mitikoena eta eskalada
munduko biderik entzutetsuenetakoa kateatu du Patxi Usobiagak. 9a
mailako `Action Directe´ eskalatuz, eskaladan dagoen trilogiarik baliozkoena
osatu du Eibarko eskalatzaileak,
2004an `Biographie´ eta 2007an `La
Rambla´, biak ere 9a+ mailakoak, gaindituta baitzituen Usobiagak.
Munduko Kopa bi bereganatuta, aurtengoan ezingo du balentria hori hirugarren aldiz errepikatu, baina, hala ere,
munduko hiru azpitxapelketa, World
Gameak, orain berri irabazitako Euro-

A

pako txapelketa... guzti horiek ezingo
dizkio inork kendu.

Behobia-Donostiarako
motorrak berotzen

A

Samuel Sánchez BTT zentroan
zaroaren 8an Euskaltel-Euskadi taldea eta Samuel Sánchez
txapeldun olinpikoa Debabarrena BTT Zentroan izango dira bizikleta gaineko
kirola sustatzeko asmoz.
Ibilbide aproposa prestatu da familia eta zaletuentzat, 7 kilometrokoa; hala ere, 10 urtetik
beherakoak helduen laguntzarekin etortzea gomendatzen da.
Debabarrena BTT Zentroa BTT Euskadi Zentruen sareko Gipuzkoako

A

zaroaren 9an jokatuko den probaren 44.
ediziorako aste honetan emandako
prentsaurrekoan, antolatzaileek Julio
Reyren eta Chema Martínezen parte hartzea ziurtatu dute eta atleta bi horiek jo proba irabazteko
faboritotzat. Reyk maratoiko Espainiako marka du
eta Chema Martínezek azken hiru edizioak bereganatu ditu. Behobia-Donostiaren markak, bestalde, Alberto Juzdadoren esku jarraitzen du
1999tik (59 minutu eta 23 segundo).

zentro bakarra da eta bere harrera puntua Elgoibarko Mintxetan dago. Hamalau ibilbide egiteko aukera eskaintzen
du eta eskualdean zazpi
informazio puntu ditu.
Egun horretako egitaraua
honakoa
izango
da:
10.30etan,
ekipazioen
zozketarako zenbaki eta
BTT Euskadi kamiseten
banaketa; 11.00etan, bira
Mintxetako ibilbidean,
Euskaltelekoekin; 12.00etan, abituallamentua; eta
12.30etan, zozketa eta
autografo sinadura.

Urbaten berdinketa
denboraldi debutean
ure herriko waterpolo taldeak 7na berdindu zuen Ermuan Oiasso 1776 taldearen aurkako partiduan. Eibartarren jokoari erreparatuz, defentsan egin dituzten aldaketak
emaitza ona eman zien eta amaierarako bost segundoren faltan lortu zuen Iñigo Etxeberriak (taldeko goleatzaile nagusia, 3 golekin) azken berdinketaren gola. Bigarren taldeak, jubenil mailakoak, ofizial mailako bere lehen partiduan 26-4
galdu zuen Easoko seniorrekin.

G

Aranak Gipuzkoako txapeldunari irabazi zion xakean
apatuan hasi zen Gipuzkoako
Bakarkako txapelketan, Jon
Arana Deportiboko xakelariak
ezustea eman zuen Iñigo Argandoña
egungo Gipuzkoako txapeldunari irabaziz, lau ordutik gorako partiduan.
Txapelketa berean, Haritz Garrok eta
Diego Olmok erraz irabazi zuten eta

ARTXIBOA

Z

Manuel Lópezek eta Julen Garrok galdu egin zuten.
2. eta 3. mailetako txapelketetan,
bestalde, gure herriko ordezkariek ez
zuten emaitza onik lortu: Edu Olabek
eta Mikel Baenak galdu egin zuten.
Eta kadeteen txapelketan, Julen Garrok berdinketa eskuratu zuen.

LIBE SARASUA GASTESI
(I k a s t o l a k o A n d e r e ñ o a )
U r r ia r e n 2 3 a n h il z e n , 6 2 u r t e r e k in
SENDIKOEN IZENEAN

eskerrik asko hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi
...eta kitto!/2008-X-31
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Firin faran
Laburrak
EGO IBAR BUELTAN
Datorren astean ikasturteari hasiera emango diote Ego Ibar zine
klubekoek, Lukas Moodyssonek zuzendutako ‘Juntos’ filmaren
emanaldiarekin. Aurrerantzean,
eguenero emanaldi bikoitza
izango da Hezkuntza Esparruko
aretoan, 17.30etan eta 21.00etan. Sarrerak euro bi balio du
eta azaroko karteldegia osatzen,
‘Intermission’ (John Crowley) eta
‘Las invasiones bárbaras’ (Denys
Arcand) pelikulak emango dituzte, azaroaren 13an eta 27an,
hurrenez hurren.

Kezkaren 50 urteak ospatzeko jaialdia
zaroaren 15ean, 19.30etan Coliseoan eskainiko duen ikuskizun
bereziarekin ospatuko du
mende erdiko ibilbidea Kezka
dantza taldeak. Izan ere, Klub
Deportiboaren barruan orain
50 urte sortu zen dantza taldeak, azken urteotan lagun izan
dituen taldeen laguntzarekin,

A

BERTSO-PAPER LEHIAKETA
Azaroaren 7an amaituko da XIV.
San Andres bertso-paper lehiaketarako lanak aurkezteko epea.
Adinaren araberako mailak ezberdintzen dira eta hainbat sari
banatuko dituzte, San Andres
jaien bueltan egingo den bertso
jaialdian. Informazio gehiagorako lehiaketako antolatzailea den
…eta kitto! Euskara Elkartearekin harremanetan ipini (943200918 telefono zenbakira deituta edo posta elektronikoa erabilita, mezua elkartea@etakitto.com helbidera bidalita).

‘Saria bete dantza’ izenburuko
emanaldia aurkeztuko du.
Kezkatik adierazi digutenez,
“aurtengo urteak bete-betea
izaten dihardu (Aratosteetan
koko-dantzak,
Axeri-boda
ikuskizuna, York-en Sword
Spectacular jaialdia, Utahkoen
bisita... ) eta propio urteurrenari begira ekitaldi gutxi antolatu
ditugu. Apirilaren 13an Arraten ospatu genuen 50. urteurrena eta orain, azaroaren
15ean, Kezkarekin elkarlanean
dabiltzan talde batzuk gonbidatu ditugu, elkarrekin jaialdia
egiteko”.
“C ol iseo a bet e dant za”
Aratosteetan “Koko-moko,
saria bete moko” kantatu bazuten, oraingoan ‘Saria bete dantza’ izeneko emanaldia antolatu
dute: “Eibarren ‘saria’ otarra da
eta ‘Coliseoa bete dantza’ egin
nahi dugu azaroaren 15ean”.

Azken urteotako Kezka dantza taldearen ibilbidean funtsezkoak izan diren “eta gure
laguntzat ditugun” dantzari
eta dantza taldeak gonbidatu
dituzte eta “gutxitan ikusteko
aukera izaten den emanaldia”
eskainiko dutela aurreratu dute: “Donostiako Argia, Galdakaoko Andra Mari, Iruñeako
Duguna, Añorgako Arkaitz eta
Elgoibarko Haritz taldeak gaur
egungo dantza talde onenetakoak dira eta bakoitzak eskainiko dituen dantzetan gainontzeko guztientzat eredu eta
erabateko erreferenteak dira.
Zuberoako dantzak, Arratiako
jota ikusgarriak, Otsagabiako
makila-dantzak, Durangaldeko dantzari-dantza, Gipuzkoako dantzak...”. Horiekin batera, Eibarko Kezka dantza taldeak Arrateko ezpata-dantza
eta beste zenbait dantza eskainiko ditu.

181 perretxiko eta onddo ikusgai

Triska Dantzak-ek helduentzako
tango ikastaroa antolatu du bere
lokaletan (Txirio Kale, 1). Irakaslea Rosa Marin izango da eta
klaseak eguenetan, 20:00etatik
aurrera izango dira. Azalpen
gehiagorako 943530638 telefono zenbakira deitu daiteke. Ikastaroaren kuota hilean 40 eurokoa da.

MUSIKALDIA
Bihar eta etzi Coliseoan eskainiko diren kontzertu biekin amaituko da XVI. Musikaldia. Bihar
Kataluniako Cors Amics de la
Unio abesbatzak emango du
kontzertua eta domekan, berriz,
Errusiako Vdochnovenije haurren abesbatzak kantatuko du.
Emanaldi biak 20.30etan izango
dira eta sarrerak euro bi balio du.

...eta kitto!/2008-X-31

eportiboko Mendi
Taldeak perretxikoei
eskainitako asteburua izan zuen, X. Jardunaldi
Mikologikoen testuinguruan. Jardunaldiak Aranzadi
Zientzia Elkartearen eta
Udalaren laguntzarekin antolatzen dituzte. Zapatu
goizean mendizaleak ikastetxeetan izena eman zuten
8 eta 14 urte bitarteko ehun
bat haurrekin batera perretxikotara joan ziren eta ez

D

zuten denpora alperrik galdu,181 perretxiko eta onddo motarekin bueltatu baitziren. Domeka goizean,
bezperan batutako perretxikoak Toribio Etxebarria kalean ikusgai ipini zituzten, ondo sailkatuta eta bakoitzari
buruzko datuekin. Kamarroak elkartean egindako
txanpinoien salmentan lortutako dirua, berriz, …eta
kitto!-ri eman diote (500
euro). Eskerrik asko!

Fernando Muniozguren, `Bidegileak´ bilduman
usko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak Bidegileak bildumako
51. eta 52. sortak osatu eta argitaratu ditu. Eguazten goizean Gasteizen egin zuten
sorta bien aurkezpena. Oraingoan euskal idazle klasikoek eta eragileek osatzen dute bilduma eta sorta bietan batutako protagonisten
biografien artean, Iñaki Arrutik idatzitako Fernando Muniozguren Urkiola (1950-2006)
euskaltzaleari buruzkoa dago. Muniozgurenen biografiarekin batera, Joanes Leizarraga,
Sebastian Manuel Mendiburu, Joakin Lizarraga Elkanokoa, Pablo Pedro Astarloa, Xabier

E

Peña, Xabier Olaskoaga eta Jesus Atxaren biografiak kaleratu dituzte bilduma osatzera datozen sorta bietan.
Ekimenaren bitartez, euskalgintzan aitzindari izan diren pertsonak eta taldeak ezagutzera
eman nahi ditu Jaurlaritzak, haien pentsaera,
bizitza eta lana modu ulergarri eta atseginean
kaleratuta. Sorta bietako zuzendaria Mikel
Atxaga izan da eta lan bakoitzetik 2.300 ale inprimatu dituzte. Paperean ez ezik, lehenagotik
argitaratutako sortekin batera interneten eskuratu daitezke gaur aurkeztutako biografiak,
www.euskara.euskadi.net helbidean.

LEIRE ITURBE
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firin faraN
Deporrekoen saria
eta erakusketak
spainiako Argazkilaritza
Federakuntzak aurreko
asteburuan Viladecansen egindako kongresuan Eibarko Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldea ‘Premio
Nacional de Fotografía’ delakoa ematea erabaki du, elkarteen atalean. Saria datorren
urtean, 2009ko urrian jasoko
du, Andorran, Federakuntzaren urteroko batzarrean.
Deporreko argazkilariak geratu barik dabiltza azken hilabeteotan. Betiko martxari hel-

JOSE IGNACIO DE CASTRO

E

duta, azaroaren 1etik 30era
hiru erakusketa zabalduko dute, Eibarren bi eta Bilboko
Deustun beste bat: Jose Ignacio de Castroren argazkiak
Deportibo tabernan egongo
dira ikusgai eta Bakarne Elejalderen New York izenburuko bilduma, berriz, El Ambigú
kafetegian ikusteko aukera
izango da. Alberto Lukeren
argazkiak, berriz, Bilboko Beer
House-n ikusgai izango dira
azaroa osoan zehar (Deustun,
San Pedro plazako 2an).

Ohean Maskaradarekin
atorren asteko barixakuan, azaroaren 7an,
20.30etan Maskarada
taldeak ‘Ohean’ antzezlana eskainiko du Coliseoan. Carlos Panerak zuzendutako lanak Unai
Elorriagak itzuli eta moldatutako
testua du oinarri eta protagonisten rolak, berriz, Aitor Beltrán
eta Matxalen de Pedro aktoreek
egiten dituzte. Konpainia bizkaitarrak taularatuko duen ikuskizunak bikote gazte baten sexu-harremanak kontatzen ditu: ezezagun biek nola ligatzen duten,

D

nola jolasten duten elkarrekin,
dena antzezlanaren ardatza osatzen duen ostatu bateko ohean
girotuta. Sarrerak 7 euro balio
du eta ohiko bideei jarraituta
erosi daitezke.
Umeendako antzerkia
Bestalde, hurrengo egunean,
azaroaren 8an, 18.00etan umeendako antzezlana eskainiko du
Ultramarinos de Lucas taldeak:
‘Las aventura de Huckleberry
Finn’, Mark Twainek idatzitako
nobelan oinarritutako lana.

Beti lurrari itsatsita ere,
irekia ametsera.
Eguneroko gaia gaindituz,
prest beti hegan egitera.
Bizitza osoa besteak pozten,
bikain zu saiatu zera.
Maite zaitugu, egin bai hegan,
zoaz zoriontasunera.
Mogel Ikastolako ume, guraso eta langileak

...eta kitto!/2008-X-31

30
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Pailazoen ikuskizunerako sarrerak
irritx, Porrotx eta Mari
Motots pailazoen ikuskizun berria abenduaren
13an (zapatua) eta 14an (domeka) ailegatuko da gurera, …eta
kitto! Euskara Elkartearen eskutik. Egun bakoitzean emanaldi bi
eskainiko dituzte Hezkuntza Esparruko aretoan, 16.30etan eta
18.30etan. Aurten, urtean zehar
elkarteak antolatzen dituen ekitaldietan bazkideek eskaini ohi
duten laguntza nolabait esker-

P
Nora ete doia
Eibar? Eibartarron
argi-ilusiñuak (II)

An tx on
Na rbai za

...eta kitto!/2008-X-31

09.00etatik 14.30etara eta
16.30etatik 20.00etara izango
da, astelehenetik barixakura, eta
ez da sarrerarik gorde edo erreserbatuko; horrez gain, adin
guztietako haurrek euren sarrera izan beharko dute, txiki-txikiak badira ere. Bazkide ez direnek, berriz, sarrerak azaroaren
8tik aurrera erosteko aukera
izango dute, 6’5 eurotan, ohiko
lekuetan (Txutxufletas, Julen eta
Geltoki).

Basetxeari buruzko mahainguru animatua
z ziren aspertu aurreko astean,
…eta kitto! Euskara Elkartearen
‘Illunabarrian’ programaren barruan Kultun egin zen Basetxea saioaren inguruko mahaingurura gerturatu zirenak. Lehiaketan parte hartu
izan duten hainbat lagunei gatza eta
piperra ederto atera zien Urko Aristi
moderatzaileak eta hamaika kontu
azaldu zituzten gonbidatuek.

E
EKHI BELAR

Dena prest Gaztañerre ospatzeko
steburuan Domu Santu eguna izanda,
eta tradizioari jarraituta, Arimen egunetik astelehen bira (azaroaren 10ean)
Gaztañerre ospatuko da gurean. Urteroko moduan, AEK Euskaltegiak, Udalaren laguntzarekin, herri afaria antolatu du Armeria Eskolako
frontoian. Hitzordua 19.00etan hasiko da, ipurua inguruko tabernetan egingo den triki-poteoarekin, Paloma tabernatik abiatuta. 21.00etan,
berriz, afaria hasiko da. Norberak bere afaria eraman beharko du eta postrerako gaztainak, berriz, antolatzaileek ipiniko dituzte. Poteoko eta
afalosteko musika, berriz, Agirrebeña trikitilariek
ipiniko dute. 120 lagunentzat tokia izango da
frontoian eta nahi duen guztiak har dezake parte, bertara agertuta, baina, ahal izanez gero eta
tokiaren antolaketa errazteko, AEK-ra deitzea

A
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3.- Err ebalcen ter: Aver n oa
et a eusk eri a.
Etxe bat, eraikin bat, botatzen danian Eibarren, eibartar
askoren argi-ilusiñuak piztu
egiten dira. Ez dago eta Eibarren argixa sobran. Horregaittik argittasun una labur hori
gértatzen danian poztu egitten gara. Horixe pasatu zan
Alfa bota ebenian.
Baiña gero urbanizatzen
hasi diranian, Hiri-erdi eta Legarreko etxe barrixak jaso
ahala barriro be ilunian murgilduz goiaz. Errebalcenter
hori be, oiñ momentuan,
ederto dago laututa. 1945ian
egindako plaza dotoria bota
eben, Eibarren dirua ez da falta eta, izen hain ponposua
dakarren merkataritza zentrua
jasotzeko. Honen neurrixak
barriro be, askoren ilusiñuak,
Patxi errementarixan lagunak
zapuztu dittue: iluntasun
gehixago, ibilttarixandako inkomodidade edo deserotasun gehixago. A! Eta euskeria
eta, zer esan? Aspaldi honetan ez ei da udalbatzan euskera askorik egitten. Ba hemen Errebalcenter honetan...ondo. Bertan josi daben
propagandan euskeria inglesaren pare jarri eskue. Errebal=Center. Ez dago txarto,
ez? Hori bai gainerako guztia
en la lengua común.

tzeko, bazkideentzako aurresalmenta berezia ipini da martxan …eta kitto!-ko bulegoan
(Urkizu, 11 solairuartea). Datorren asteko barixakura arte (azaroaren 7ra arte) bazkide bakoitzak gehienez 5 sarrera erosteko
aukera izango du, prezio berezian (6 euro). Horretarako bazkidea identifikatu egin beharko da
eta urteko kuota aurtengo irailerako ordainduta izan beharko
du. Sarrerak erosteko ordutegia

eskertuko dute antolatzaileek (943201379 telefono zenbakira deituta).
Bestalde, Galiziako Etxekoek ‘Festa do Magosto’ datorren asteburuan, azaroaren 8an eta 9an
egingo dute Urkizuko parkean.

“Kriston ferixia” kartel irabazlea
urreko
barixakuan
eman zuen ezagutzera
Udalak zein izango den
aurtengo Sanandresak iragarriko duen kartela, urtero antolatzen duten lehiaketako gainontzeko irabazleen izenekin batera: Maria Isabel Belategui eibartarrarena da lan saritua,‘Kriston
ferixia’ izenburuko kartela. Ak-

A

zesita, berriz, Ernesto Etxabek
eskuratu du ‘Erdi bana’ lanari
esker. Umeen mailan, berriz, 11
eta 14 urte artekoen artean, Mikel Urionabarrenetxea izan da
irabazlea ‘Nire Lambretta zaharra’ lanarekin. 10 urte azpikoen
artean, berriz, Aitor Casañak
irabazi du saria, ‘Xake tomate’
lanari esker.

31

LEIRE ITURBE

firin faraN

Ikasturte berria hasi du UEUk
O f i zi a l k i i k a st u r t e a ha si be r r i d u U da k o E u sk a l U n i be r t si t a t e a k , a u r r e k o a s t e a n M a r k e s k u a n e g i n d a k o a u r k e z p e n a r e n on dor en. Lore Erriondo UEUko zuzendaria eta Xabier Kintana euskaltzaina izan ziren hizlari aurreko barixakuko ekitaldian. Erriondok
08/09 ikasturterako egitasmoa aurkeztu zuen eta, horrez gain,
UEUk Euskara Batuari keinu bat egin nahi izan dio ikasturte berriari begira: euskara batuaren oinarriak Arantzazun finkatu zirela aurten 40 urte bete direla-eta, orain arte euskararen estandarrak izan
duen ibilbideari buruzko hitzaldia eman zuen Xabier Kintanak.

Eibarri buruzko marrazkiak
Ga u r a r ra t s a ld e a n , 1 9. 0 0e t a ti k 2 1. 0 0e t ar a e t a b i h ar et a e tz i
12.00e tatik 1 4.00eta ra eta 19.00 etatik 21.00et ara Em ilio Gu e r r er or en m a rr a z ki ak ik u s te ko au k er a i z an g o d a or ai n d ik . Lanak Topalekuan, Arrate Kultur Elkartearen erakusketa aretoan
daude ikusgai.

I. Ojanguren lehiaketako lanak ikusgai

EKHI BELAR

Gaur arratsaldean inauguratuko dute Portalean aurten Indalezio
Ojangur en XXI. Argazki Lehiaketan saritutako lanekin eta beste
hainbat argazkirekin osatutako erakusketa Portalean. Azaroaren
16ra arte martxan egongo den erakusketa ohiko ordutegian ikusi
ahal izango da, martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.

Bederatzi egunetan zehar
egon da zabalik liburu
azoka, urtero ohikoa den
bezala. Eguraldia lagun,
jende ugari hurbildu da
Untzagan kokatuta zeuden
24 postuetara, literatura
eta musika arloko azken
nobedadeak eta titulu
klasikoak eskuratu ahal
izateko. Ayerbe liburudendako Iñaki
Zubillaga izan da azokan postuetariko
bat izan duena.

IÑAKI ZUBILLAGA, LIBURU SALTZAILEA:
“Zapore onarekin amaitu
dugu liburu azoka”
- N o l a k o b a l o r a zi o a e g i t e n
d u zu e g i n b e r r i d e n l i bu r u
a z o k a r en g ai n ean ?
Aurtengo eta iazko zenbakiak kontuan hartzen baditugu, antzerako dabitzala esan
dezakegu. Ez da liburuen salmenta igo, baina ezta jaitsi
ere. Beste alde batetik, azoka
irekita egon den egunetan zehar egoten den aktibitatea beti izaten da ona.
- Ber a z, e spe r o zenute na
b a i n o z a p o r e h o b e ag o a r ekin geratu z ar ete?
Bai, espero genuena baino
hobeto geratu gara. Nik pentsatzen nuen aurten jende gutxiago hurbilduko zela azokara eta gutxiago salduko genuela, orokorrean, kontsumoa
gutxitu egin delako, baina ez
da horrela izan azoka egon
den bitartean. Beraz, pozik
gaude.
- Z ei n iz an da a rr a ka st a
handi ena i zan due n l iburua ?
Gastelerazko liburuak dira
publikoaren artean arrakasta
handiena izan dutenak. Horien artean, ‘Los hombres que
no amaban a las mujeres’ eta
‘El niño con el pijama de rayas’ izan dira arrakasta handiena izan dutenak. Bestetik,
umeei zuzenduriko liburuek
ere arrakasta handia izan dute, ohikoa izaten den bezala.
Hala ere, zenbaki absolutuak
kontuan hartuta, berritasunak
izan dira liburu erosienak edizio honetan. Agian, ez titulu
bat, baina boltsiko-liburuak

direlakoak ere asko saldu dira, Toti Martinez de Lezearenak eta abar, intrigazkoek beti
izaten dute harrera ona.
- Z ei n a d in e ta ko j en d e a h u rb i l du da ge h i a go a z o k a r a ?
Denetarik etorri da. Gertatzen dena da umeak nagusiak
baino askoz ere lotsagabekoak direla, kuriositate gehiago
dutela, aurpegi gehiago nolabait esanda. Baina beno, adin
guztietakoak hurbildu dira.
Lehenengo asteburua, nobedadea izaten denez, jende
gehiago joaten da azokan ea
zer dagoen ikustera. Gero, astean zehar pertsona gutxiago
hurbiltzen da, eta azken asteburuan oraindik gutxiago.
Jendea mugitzen da, dauden
postuak ikusten ditu, baina
salmentak behera doaz azken
egunetan.
- K ri si e ko no mik o a e do no
d ag o o r a i n. L ib ur u a zo k a
er e igarri da k risi hori ?
Pentsatzen dut baietz. Ez
daukagu inolako adierazlerik
hori horrela izan den edo ez
jakitzeko, baina uste dut
baietz. Krisia dagoela etengabe entzuten ari gara, eta
gehienen etxean diru berdina
sartzen ari bada ere, jendeak
diru hori gorde egiten du datorrenaren beldur, dakitenek
diotelako oraindik txarrena
etortzear dela. Hala eta guztiz
ere, liburua beste entretenimendu bat da, ona nire iritziz,
eta jendeak honelakoak kontsumitzen jarraitzen du.

...eta kitto!/2008-X-31
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Agenda
telefono jakingarriak

SOS deiak ...........................112
Pegora ................................010
Udaletxea ............943 70 84 00
Portalea ...............943 70 84 39
Udaltzaingoa.......943 20 15 25
Mankomunitatea....943 70 07 99
Debegesa ............943 82 01 10
KIUB ....................943 20 38 43
Epaitegia .............943 03 34 00
Iberdrola..............901 20 20 20
Naturgas..............902 12 34 56
DYA Larrialdiak...943 46 46 22
Gurutze Gorria....943 22 22 22
Mendaro osp.......943 03 28 00
Anbulategia.........943 03 25 00
Torrekua ..............943 03 26 50
Errepideak ...........902 11 20 88
Ertzaintza ............943 53 17 00
Eusko Tren..........902 54 32 10
Pesa.....................902 10 12 10
Taxiak ..................943 20 30 71
.............................943 20 13 25
Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63

autobus ordutegiak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta
18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30. Jaieguna: 09.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30
eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,
14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EIBAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,
10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:
07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBARARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik
22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik
21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik
21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik
21.55-era orduro.

tren ordutegiak

1

zapatua

4

PATINATZE IKASTAROA

IKASTEN

IKASTEN

10.00.- Espainiako pinturaren inguruko ikastaroa, Ricardo Aldamarekin. Portalean (Musika Eskolako auditorioan).

10.00.- ‘Arkitektura gotikoa’
ikastaroa, Cristina Ayusorekin. Helduen Irakaskuntzarako Zentruan (EPA-n, Isasi kalean).

KONTZERTUA
22.00.Eskarmiento, Luchando para Cambiar eta
Trece Más taldeak. Tallarra
gaztetxean.

2
domeka

ARANTZAZU GAUR

EGO IBAR ZINE-KLUBA

19.30.- Arantzazu berritzeko egitasmoaren aurkezpena, Iker Usonen eta Pello Zabalaren eskutik. Iraupena:
ordubete (bideo-emanaldia
barne). Portalean (areto nagusian).

17.30 / 21.00.‘Juntos’
(Zuz: Lukas Moodysson). Sarrera: Euro 2. Hezkuntza Esparruan.

17.00.- Umeendako pelikula. Sarrera: 2’50 euro. Amaña Kultur Aretoan.

21.30.- ‘El último gran mago’
(Zuz: Gillian Armstrong). Sarrera: 3’50 euro. Coliseoan.

3

astelehena

Azaroaren 2ra arte

16.00.- Sendabelarren foroa: ‘Udazkeneko landareak’.
Portalean.

Emilio Guerreroren marrazki
erakusketa. T o p a l e k u a n .
Azaroaren 16ra arte
I. Ojanguren XXI. Argazki
Lehiaketan saritutako lanak.
P or t a lea n .
Azaroaren 30era arte

Lehiaketak
San Andres Bertso Paper lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: a z a r o a r e n 7 r a a r t e .
Informazioa eta lanak ematea: …eta kitto!
Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).
Galtzakomik Komiki Lehiaketa.
Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda (18tik gora).
Azaroaren 26ra arte. Informazioa: www.galtzaundi.com
Augustin Zubikarai VIII. Saria.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:
Ondarroako Udala. A b e n d u a r e n 1 e r a a r t e .

Euskal Meteorologia Agentziatik

...eta kitto!/2008-X-31

erakusketak

IKASTEN

Eibarren kokatuta dauden e n p r e s e n t z a k o e u s k a r a
p l a n a k egiteko dirulaguntzak.
Zenbatekoa: 2.000 euro (gehienez).
Eskaerak non eta noiz: Pegoran, azaroaren 17ra arte.

ZAPATUAN, tarte batean behintzat, ez du
euririk egingo, baina ezegonkortasunarekin
jarraituko dugu eta ezin izango gara
eguraldiaz fidatu. Tenperatura freskoekin
jarraituko dugu eta elur-maila 1.100-1.300
metro inguruan egongo da. DOMEKAN
atzera ere euria izango da protagonista eta
tenperaturak bezperako joerari jarraituko dio.

DANBAKA
22.30.- Ni Neu, Scam, Lord
Witch eta Adi Holden taldeen
kontzertua. Sarrera: 5 euro
(3 euro Gaztekutxarekin). Espaloia Antzokian (Elgetan).

EIBAR ZINE-KLUBA
UMEENDAKO ZINEA

G K E - e n t z a t laguntzak.
Eskaerak non eta noiz: Pegoran, azaroaren 5 era arte.

GIRO EZEGONKORRA

eguena

16.00.- .- Patinatze ikastaroa
(I), Kirolzalerekin. Uni-an.
18.00.- .- Patinatze ikastaroa
(II), Kirolzalerekin. Uni-an.

EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik
20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik
20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

eguraldia

6

martitzena

Dirulaguntzak
UEUko udazkeneko ikastaroet arako
laguntzak. Zenbatekoa: matrikularen erdia. Eskaerak
non eta noiz: Pegoran, a b e n d u a r e n 1 9 r a a r t e .

L a n d a i n g u r u n e a k sustatu eta garatzeko
(Erein programa) laguntzak.
Eskaerak non eta noiz: a z a r o a r e n 2 1 e r a a r t e ,
Itsasmendiko S.A.-n, Eusko Jaurlaritzan
edo Debemenen (Nafarroa Enparantza z/g. Elgoibar.
943744067 telefono zenbakia).

Jose Ignacio de Castroren argazki
erakusketa. K l u b D e p o r t i b o a n .
Bakarne Elejalderen
`New-York´ argazki-bilduma.
E l A mbigú ta ber n a n.
Alberto Lukeren argazkiak.
B e e r Ho u se - n ( D e us t u).
Abenduaren 15era arte
`Euskal Festak - Fiestas Euskaras:
Eibar 1908´ erakusketa.
Arm a gi n t za re n Mu s eo a n.

sarreren salmenta
(Coliseo)
Salgai
MUSIKA:
– Co r Am ic s d e la U n io
(Katalunia). Azaroak 1, 20.30etan.
– V d o c h n o v e n i j e.
Azaroak 2, 20.30etan.
ZINEA:
– ‘ E l ú l t i m o g r a n m a g o ’ . Azaroak
4, 21.30etan. Salneurria. 3’5 euro.
ANTZERKIA:
– ‘Ohean’ (Maskarada). Azaroak 7,
20.30etan. Salneurria: 7 euro.
– ‘L a s a v en tu r a s d e Hu ck le ber r y
Fi nn’ (Ultramarinos de Lucas).
Azaroak 8, 18.00etan.
Salneurria: 4 euro.
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agendA

...eta musu
bat zuretako

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera
ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren
prezioa 3 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena
(bikoteak...) 6 euro. Argazkia eta testua eguaztena
aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

denborapasak

au rrek oaren em ai tza

Zorionak, HODEI, 9 urte bete
zenittuan-eta martitzenian.
Muxu haundi bat gurasuen
eta Ainhoaren partez.

8
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8
6 8
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2 1 5 7
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SUDOKUA

zinemazinemazinemazinema

untzaga
“Reflejos”

ZUZENDARIA: Alexandre Aja
AKTOREAK: Kiefer Sutherland,
Paula Patton, Amy Smart,
Cameron Boyce...

Ben Carson-ek guztia galdu du: lana, dirua,
familia… Lanpostu berria aurkitu du Nueva
York-eko Mayflower denda kate zaharrean.
Hasieran zoratuta dagoela pentsatuko badu
ere, denda horretan sekretu handia dago,
beldurgarria…

coliseo

“El último gran mago”

ZUZENDARIA: Gilian Armstrong
AKTOREAK: Catherine Zeta-Jones,
Guy Pearce, Saoirse Ronan,
Timothy Spall...
Houdini famatua Edinburgora ailegatu da;
bertako ikusleek harrera beroa egin diote.
Baina ama hil berri du Houdinik eta
azkenengo berbak zeintzuk izan diren
jakiteko, eta dolua amaitzeko, “medium” bat
kontratatzea erabaki du…

ego-ibar
“Juntos”

ZUZENDARIA: Lukas Moodysson
AKTOREAK: Lisa Lindgren,
Michael Nyqvist, Sam Kessel,
Emma Samuelsson...

farmaziak

31, barixakua
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
1, zapatua
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
2, domeka
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
3, astelehena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
4, martitzena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
5, eguaztena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
6, eguena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
7, barixakua
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

hildakoak

- Isabel Martín Barahona.
92 urte. 2008-X-23.
- Libe Sarasua Gastesi.
62 urte. 2008-X-23.
- Estefania Urondo Zelailuze.
97 urte. 2008-X-23.
- Luis Bustindui Garrobo.
78 urte. 2008-X-24.
- Maria Sarasketa Muguruza.
84 urte. 2008-X-25.
- Felisa Gallastegi Txurruka.
95 urte. 2008-X-26.
- Maria Carril Quintero.
102 urte. 2008-X-26.
- Lazaro Sarobe Beitialarrangoitia.
80 urte. 2008-X-27.
- Esperanza Larrea Iraola.
99 urte. 2008-X-28.
- Luis García Rubio.
94 urte. 2008-X-28.
- Miguel Agirre Ozamiz.
71 urte. 2008-X-28.

jaiotakoak

- Oier Ciscar Agirregomezkorta. 2008-X-21.
- Aiora Ibarra Areta. 2008-X-24.

Gizonarekin duen bizitzaz aspertuta, Elisabeth
anaiarekin bizitzera joan da, komuna hippy
batera. Baina komuna horretako bizitza hain
da desberdina, berak desio zuen aldaketa
handiegia izan daitekeela eta ez daki ohituko
den…

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Eginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzea
Eskaera:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

Izena emateko deitu 943 20 09 18 telefonora
edo pasatu gure bulegoetatik

TABERNA

BIDEBARRIETA, 1

...eta kitto!/2008-X-31

merkekitto

ETXEBIZITZAK

l Soraluzen pisua alokagai. 40 m . Logela,
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Berogailu elektrikoa. Berriztuta. Tel. 639178629.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m2.
Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,
adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943204117.
l Altzolan pisua salgai. 3 logela, sukaldea,
komuna eta despentsa. 108.000 euro,
adostekoak. Tel. 680-707639.
l Eibarko erdialdean logela alokagai lagun
batendako. Tel. 628-789789 edo 943254600.
l Legarre-Gain kalean pisua salgai. Logela
bi, sukalde-egongela eta komuna. Guztiz
berriztua. Eguzkitsua. 150.000 euro. Ordaintzeko erraztasunak. Tel. 665-728504.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 40,9 milioi pezeta. Tel. 653733357.
l Bikoteak pisua alokairuan behar du Eibarren. 695-726404.
l Errekatxun pisua salgai. 100 m2. Obra
eginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662182249.
l Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta komun bi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.
Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685751891.
2

LOKALAK
l Barakaldo

kalean (Electrociclos eraikinean) garajea eta trasteroa alokagai. Tel.
616-811066.
l Garaje itxia salgai Ipuruako dorreetan.
Tel. 943-120186 edo 649-165576.
l Eibarko musikari batek musika jotzeko
lokala edo garajea alokatuko luke. Tel.
665-732640.

AUTOAK

Fiat Bravo 1.2. SX salgai. 16v - 80cv.
138.000 km. 2001ekoa. Egoera onean.
2.000 euro. Tel. 685-757948.
l Prestatutako furgoneta salgai. Ohe bi,
sukaldea, elektrizitatea, berogailua, portaeskia eta portabizikleta. Tel. 653745722.
l Volkswagen Multi Van T5 salgai. 130cv.
2004koa. Ondo ekipatua. Egoera onean.
28.500 euro. Tel. 677-004742.
l

BESTELAKOAK

l Gosmin CX-Vista markako GPS-a galdu
da urriaren 25ean Ibarkurutze inguruan.
Informazio pertsonala du. Tel. 649867296.

...eta kitto!/2008-X-31

SALEROSKETAK

Arin bizikleta salgai. 54 neurrikoa. Dura Ace taldearekin. Euskaltelen
erreplika. 1.700 euro. Tel. 656-768944.
l Bigarren eskuko hozkailua eta plaza biko sofa salgai. 100 euro. Tel. 649-100185.
Pili.
l Sofa bi (2 eta 3 plazakoak) salgai. Urdinak. Tel. 645-007388.
l Yamaha PSR-E403 teklatua salgai. Mahaiarekin. Berria. Tel. 605-702294.
l Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 markakoa. Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.
658-757851.
l Autorako irratia salgai. Kenwood markakoa. 4x35 watioko potentzia + sei CDrendako kargadorea. 50 euro. Tel. 638120339.
l Porlana amasatzeko bigarren eskuko
makina erosiko nuke. Tel. 943-701082.
l Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bikoa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637528992.
l Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdinak). Egoera onean. Tel. 645-007388.
l Orbea

LANA

l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
659-080186.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-724168.
l Neska eskaintzen da garbiketa lanetarako. Tel. 671-139035.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanak edo kamarera moduan lan
egiteko. Tel. 617-056828.
l Neska eskaintzen da nagusiak eta umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna. Tel. 669-966611.
l Laurel & Hardyn kamarera behar da. Kurrikuluma aurkeztu bertan (Untzaga, 11).
l Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
686-435056.
l Kamarera/o behar da Maixa tabernan.
Tel. 605-908924.
l Saltzailea behar da dendan jornada erdirako. Interesatuek laga kurrikuluma Zero dendan (Estaziño, 10). Tel. 943700362.

eskaintzen da garbiketa lanetarako. Tel. 696-770480.
l Pertsona bat eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 690-783065.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Gizona eskaintzen da kamarero, peoi
edo igeltsero moduan. Tel. 619-613856.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera kamarera moduan eta garbiketa lanetarako. Tel. 659-842752.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile edo garbitzaile moduan eta nagusiak zaintzeko. Tel. 648-734243.
l Neska behar da interna moduan lan egiteko. Tel. 943-121455.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 943-530718 edo 646-048823.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak zaintzeko. Etxez-etxe. Orduka. Esperientzia. Tel. 677-763916.
l Neska eibartarra eskaintzen da arratsaldez lan egiteko. Tel. 658-715978.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
676-622563 edo 638-338816.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera (12.00-15.00) nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 647-044031.
l Neska eskaintzen da asteburuetan edo
gauez nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
646-821678.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 659-639296.
l Sukaldaria behar da, esperientziarekin.
Tel. 943-206868.
l Neska eibartarra eskaintzen da goizez
umeak eskolara eramateko. Tel. 646369330.
l Neska eskaintzen da arratsaldez eta asteburuetan garbiketa lanetarako. Tel.
686-127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia. Tel. 650-034445.
l Gizona eskaintzen da igeltsero lanetarako. Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.
671-972733.
l Neska

l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goizeko 09.30etara. Tel. 699-813826.
l Euskeraz ulertzen duen emakumea eskaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943202908.
l Neska euskalduna eskaintzen da garbiketa lanak egiteko. Tel. 687-114707.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.
Tel. 662-256289. Silbia.
l Mutila eskaintzen da lorezain moduan
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 680-838639.
l Gela hotzean jarduteko pertsona (gozogintza nozioekin) eta sukaldari laguntzailea behar dira. Autoarekin. Tel. 679950907.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 651-043666.
Justina.
l Aerobic-eko monitorea behar da Mendaron klaseak emateko astelehen eta
eguaztenetan. Tel. 653-747764 Lurdes.
lurdesrodri@hotmail.com
l Alemanierazko klase partikularrak eta
pertsonalizatuak eskaintzen dira. Tel.
647-275374.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 662256289. Silbia.
l Emakumea eskaintzen da etxeko lanetarako. Tel. 636-049090.
l Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako. Tel. 617-942407.
l Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,
Informatika klaseak eman eta web orriak
egiten dira. Tel. 678-068959 edo 943701850.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
astegun edo asteburuetan. Tel. 662256289. Narcisa.
l Mutila eskaintzen da eraikuntzan edo
edozein lanetarako. Tel. 662-256289.
Fausto.
l Magisteritzan diplomatuak klase partikularrak emango lituzke LH eta DBHko
1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen
eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako
PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro.
Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.

Iragarkiak ipintzeko:
943-200918 (Marisol).
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Ozaeta Jauregia
Tel. 943 76 10 55
Faxa: 943 76 20 29
www.restaurantelasa.com
BERGARA

